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ZÁPIS 

61. schůze Rady města Přerova konané dne 29. dubna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí   

3.1 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 8 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Pověření k realizaci investiční akce „Rekonstrukce 1. a 2. NP v 
objektu zdravotní školy v Přerově - konektivita“ 

Ing. Mazochová 

6.2 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejné zakázky „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Pořízení 2ks automobilů pro potřeby JSDH Přerov 
VII - Čekyně a JSDH Přerov V - Dluhonice“ – schválení zadávacích 
podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 
jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ 
– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.7 Dětské hřiště ul. Petřivalského-uzavření smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie 

Ing. Mazochová 



2 

 

6.8 Veřejná zakázka „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická 
přes výstaviště“ - zrušení zadávacího řízení – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Propagační a reklamní služby“ – schválení výběru 
dodavatele – materiál na stůl 

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 418/1 a 
pozemku p.č. 245/2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města  Přerov – části pozemku p.č. 5031 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 v 
k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 538 a p.č. 
st. 539 oba v k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1366 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

p. Zácha 

7.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí - schválení 
omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod 
realizován. 

p. Zácha 

7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
podílu o velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemcích p.č. 1019/1, 4964/4, 4965/2, 5035/1, 5036/1, 
5036/3 a 5070/1, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemcích p.č.  4997, p.č. 254 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.12.1 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemků p.č. 5, p.č. 124 a p.č. 
894/1 všechny v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.12.2 Souhlas s umístěním stavby na nemovitém majetku statutárního 
města Přerova – na pozemcích p.č. 247, části p.č. 248/1, části p.č. 
250, části p.č. 403 a části p.č. 404 vše v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

7.12.3 Souhlas s umístěním stavby na nemovitém majetku statutárního 
města Přerova – na částech pozemků p.č. 426/9 a p.č. 426/18 oba v 
k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.12.4 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z 
dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu 
(která jsou součástí svislého dopravního značení č. IZ 8a) a z 
dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení" 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních 
školách zřizovaných statutárním městem Přerovem  

Mgr. Kouba 

8.2 Mateřská škola Přerov, Optiky 14  Mgr. Kouba 

8.3 Obědy do škol v Olomouckém kraji III – souhlas zřizovatele  Mgr. Kouba 

8.4 Školní hřiště při základních školách – zpřístupnění veřejnosti – 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba 
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8.5 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání II. pro ORP Přerov 
(MAP) - materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Nájemní smlouva části nebytových prostor v objektu Domova pro 
seniory, č.p. 3217, příslušného k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p. č. 5196/25 v k. ú. Přerov 

Mgr. Kouba 

9.2 Poskytnutí dotace – Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková 
organizace 

Mgr. Kouba 
 

9.3 Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů podle ustanovení § 33d 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Použití znaku města Přerova primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy  primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

Členové Rady města: Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Lada Galová, Mgr. Jaroslav Hýzl, Mgr. Petr Kouba, 

Ing. Hana Mazochová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Tomáš Navrátil, Ing. 

Bohumír Střelec, Ing. Petr Vrána, Michal Zácha 

 

 

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

   Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

Bc. Lenka Chalupová  - vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů  

 

 

 

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 61. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 29. dubna 2021       

v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na náměstí T. G. Masaryka v Přerově,               

za přítomnosti 11 členů Rady města Přerova.  

 

  

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

 



5 

 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

informoval o:  

 doplněných materiálech na stůl:  
 6.8 - VZ „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“ - zrušení 

zadávacího řízení 

 6.9 - VZ „Propagační a reklamní služby“ – schválení výběru dodavatele 

 8.4 - Školní hřiště při základních školách – zpřístupnění veřejnosti 

 8.5 - Příprava Místního akčního plánu vzdělávání II. pro ORP Přerov (MAP) 

 9.3- Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů podle ustanovení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů 

 doplněných přílohách: 

 6.4 - VZ „Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov“ 

 8.5 - Příprava Místního akčního plánu vzdělávání II. pro ORP Přerov (MAP)  

 

Za ověřovatele usnesení a zápisu navrhl náměstka primátora Mgr. Petra Koubu. 

 

Hlasování o doplněném programu a ověřovateli: 11 pro jednomyslně 

 

 

2208/61/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 61. schůze Rady města 

Přerova konané dne 29. dubna 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 61. schůze Rady města Přerova konané dne 29. dubna 2021, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu ověřovatelem usnesení a zápisu 61. schůze 

Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

2209/61/3/2021 Kontrola usnesení - zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.01.2021 do 31.03.2021. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

2210/61/4/2021 Rozpočtové opatření č. 8 

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

primátora. 

 

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). 

 

 

Diskuse: 

Ing. Střelec: 

Posílení rozpočtu o 96.000 Kč na vypracování prováděcí dokumentace akce „Obnova prostoru 

Horního náměstí v Přerově“ – dotaz, zda známe zadání dokumentace a co bude řešit? 

 

p. Zácha: 

Jde o prostředky na projektovou dokumentaci, která vznikne na základě studie, kterou přednese 

radním na příštím jednání rady. Studie byla ve vizuální formě odsouhlasena napříč odbory a na poradě 

vedení. Je prioritou, aby ten nekonečně dlouhý archeologický průzkum byl ukončen a Horní náměstí 

zrekonstruováno. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2211/61/6/2021 Pověření k realizaci investiční akce „Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu 

zdravotní školy v Přerově - konektivita“ 

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 konektivity k investiční akci 

„Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu zdravotní školy v Přerově dle doručené cenové nabídky 

dodavatele konektivity od dodavatele ComIT services s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov 
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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. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu 

 

PAR POL ORJ Akce rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3122 6121 021 Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu 

zdravotní školy v Přerově (č. 210669)  

2 700,0 +420,0 3 120,0 

3412 6121 021 Rekonstrukce střechy zimního 

stadionu (č. 0210514) 

2 518,5 - 420,0 2 098,5 

 

 

Diskuse: 

V diskusi zaznělo, aby realizační náklady na konektivitu v 1. a 2. poschodí, mohly být využity v rámci 

celé budovy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2212/61/6/2021 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci veřejné zakázky 

„Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky Stavební úpravy 

hygienických zařízení a šaten-zimní stadion jinou osobou, tj. externím administrátorem, dle 

ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 

znění, 

 

2. pověřuje Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí Odboru řízení projektů a investic, na základě 

vnitřního předpisu č. 8/2018, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 

města Přerova, v platném a účinném znění, k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy a podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím 

administrátorem, společností VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec,                 

IČ: 250 84 275. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 se zdržel (Ing. Dostal). 
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2213/61/6/2021 Veřejná zakázka „Pořízení 2ks automobilů pro potřeby JSDH Přerov 

VII - Čekyně a JSDH Přerov V - Dluhonice“ – schválení zadávacích 

podmínek a zahájení zadávacího 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 podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem “ Pořízení 

2ks automobilů pro potřeby JSDH Přerov VII - Čekyně a JSDH Přerov V – Dluhonice“ 

v obsahu dle příloh č. 1 – 3. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)                   

v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona       

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem 

podle § 53 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení 

2ks automobilů pro potřeby JSDH Přerov VII - Čekyně a JSDH Přerov V – Dluhonice“, 

postupem dle ustanovení § 53 zákona, 

 

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

 

Pořadové 

číslo 

Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. MOTO – TRUCK CZ s.r.o.,Seifertova 2834/33, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 29460824 

2. IVACAR Ivančice, spol. s r.o., Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice 48906719 

3. PROGRES SERVIS SIBŘINA,spol. s r.o.,č.p. 59, 282 01 Masojedy 00549142 

4. THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 46508147 

5. AGROTEC a.s.. Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče 00544957 

 

4. ustanovuje, dle ustanovení § 42 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

  Člen komise Organizace Náhradník Organizace 

1. Ing. Petr Měřínský zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele 

2. Ing. Tomáš Staněk Magistrát města Přerova, 

Kancelář primátora, 

vedoucí oddělení ochrany a 

krizového řízení 

Marek Koutný Magistrát města Přerova, 

Kancelář primátora, 

oddělení ochrany a 

krizového řízení 

3. Jan Hrabica velitel JSDH Přerov VII-

Čekyně 

Adam Obzina člen JSDH Přerov VII-

Čekyně 

4. František Hanák velitel JSDH Přerov V-

Dluhonice 

Radoslav Zlámal člen JSDH Přerov V-

Dluhonice 

 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Jitka Precektorová Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 

Mgr. Veronika Sovová Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 
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projektů, veřejných 

zakázek a dotací 

projektů, veřejných 

zakázek a dotací 

 

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

zakázce, zejména Výzvy k podání nabídek, zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení 

účastníků, oznámení o výběru dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2214/61/6/2021 Veřejná zakázka „Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 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 stavební práce „Oprava 

chodníku u Ztracené ulice, Přerov“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov“, 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 (dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP             

č. 13/2019, 

 

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

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. ARES Lipník n.B., s.r.o., Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou    62300008     

2. STRABAG  a.s., Oblast střed, Holická 29, 771 49 Olomouc 60838744   

3. SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice 02379139 

4. SISKO spol.  s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov 47155558 

5. BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava 02189330 

 

4. ustanovuje, dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 5/2018 a č. 13/2019, komisi pro 

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

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. Michal Zácha, DiS. Zástupce zadavatele Ing. Hana Mazochová Zástupce zadavatele 

2. Irena Šikulová Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, 

oddělení dopravy 

Bc. Alexandr Salaba Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb, 
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  oddělení dopravy  

3. David Holas Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, 

oddělení dopravy 

  

Ivo Sadílek Odbor správy 

majetku a 

komunálních služeb, 

oddělení dopravy  

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Mgr. Veronika Sovová Odbor řízení projektů a 

investic 

Mgr. Jitka Precektorová Odbor řízení projektů a 

investic 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

6. pověřuje radního pro majetkoprávní záležitosti Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření 

právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2215/61/6/2021 Veřejná zakázka „Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ – 

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 „Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“, 

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

únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“, je účastník výběrového řízení společnost PSS 

Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 27769585, 

jehož nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a společností PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ 27769585, jako zhotovitelem/dodavatelem, veřejné zakázky malého rozsahu 

„Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“. 

 

Cena za plnění bude činit: 1 716 423,45 Kč bez DPH, tj. 2 076 872,37 Kč včetně 21 % DPH. 
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi zhotovitelem           

a objednatelem, bude realizováno podpisem radního Michala Záchy, DiS., na základě jeho 

pověření dle bodu 58. usnesení Rady města Přerova č. 2109/58/6/2021 ze dne 11.3.2021. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2216/61/6/2021 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 

účely home office“ – 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 „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 

účely home office“, 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. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup 50ks 

notebooků a dokovacích stanic pro účely home office“, je účastník výběrového řízení 

společnost DILERIS a.s., Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,                    

IČ 26828677, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako první ekonomicky nejvýhodnější a je 

současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako kupujícím,                

a společností DILERIS a.s., Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,                

IČ 26828677, jako prodávajícím, veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup 50ks notebooků     

a dokovacích stanic pro účely home office“. 

 

Cena za plnění bude činit: 821 350,-- Kč bez DPH, tj. 993 833,5 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 kupní smlouvy mezi prodávajícím           

a kupujícím, bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra Měřínského. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 



12 

 

2217/61/6/2021 Dětské hřiště ul. Petřivalského - uzavření smlouvy o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

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 realizaci přeložky sítě distribučního zařízení                              

č. Z_S24_12_8120074725 související se stavbou "Dětské hřiště ul. Petřivalského." mezi ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Děčín-Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín,        

IČ 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Statutárním městem Přerov,             

IČ 00301825, se sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako žadatelem za podmínky 

finančního krytí. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1 návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

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

 – Rekonstrukce střechy zimního stadionu) 

2 654,5 - 136,0 2 518,5 

3421 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210028 

 – Dětské hřiště ul. Petřivalského) 

200,0 + 136,0 336,0 

 

 

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

 

 

 

 

2218/61/6/2021 Veřejná zakázka „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická 

přes výstaviště“ - zrušení zadávacího řízení 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. revokuje usnesení 60. schůze Rady města Přerova dne 15. dubna 2021, usnesení                     

č. 2183/60/6/2021, 

 

2. ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Propojení 

komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“ z důvodů uvedených v ustanovení 

§ 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. v průběhu 

zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, 

pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, 

zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 
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Podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení je na základě usnesení 53. schůze Rady 

města Přerova ze dne 17. prosince 2020, usnesení č. 1939/53/6/2020, pověřena Ing. Hana 

Mazochová, náměstkyně primátora. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2219/61/6/2021 Veřejná zakázka „Propagační a reklamní služby“ – schválení výběru 

dodavatele 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení komise ustanovené zadavatelem v nadlimitní veřejné 

zakázce „Propagační a reklamní služby“, 

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění nadlimitní veřejné zakázky „Propagační            

a reklamní služby“ je účastník výběrového řízení HC ZUBR Přerov s.r.o., Petřivalského 

2885/5, 750 02 Přerov, IČ: 28593006, jehož nabídka byla nabídkou, která respektuje 

stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění propagačních a reklamních služeb mezi Statutárním 

městem Přerov, jako zájemcem, a společností HC ZUBR Přerov s.r.o., Petřivalského 2885/5, 

750 02 Přerov, IČ: 28593006, jako poskytovatelem, na nadlimitní veřejnou zakázku 

„Propagační a reklamní služby“. Cena za plnění bude činit 6 000 000 Kč bez DPH, tj.               

7 260 000 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o zajištění propagačních             

a reklamních služeb mezi zájemcem a poskytovatelem, bude realizováno podpisem 

pověřeného náměstka Mgr. Petra Kouby na základě jeho pověření usnesením 59. schůze Rady 

města Přerova dne 25. 3. 2021, usnesení č. 2137/59/6/2021. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

 

2220/61/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 418/1           

a pozemku p.č. 245/2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 418/1 (orná půda) o výměře cca 1500 m2 a pozemku p.č. 245/2 (orná půda)             

o výměře 2167 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2221/61/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – nájem nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 5031 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité 

věci - části pozemku p.č. 5031 ost. pl., ost. komunikace o výměře 114 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2222/61/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1         

v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 1205/1, zahrada, o výměře cca 500 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2223/61/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 538 a p.č. st. 

539 oba v k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. st. 539 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 486 m2 a pozemku p.č. st. 538 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 41 m2 oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2224/61/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1366 v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 1366 lesní pozemek o výměře 1849 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou                

z majetku České republiky – Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 

1106/19, IČ: 42196451 do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2225/61/7/2021 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí - schválení 

omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovité věci         

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/18 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 629 m2 v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

- Nové Město. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci        

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/18 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 629 m2 v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

- Nové Město, za následujících podmínek: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze              

ve veřejném zájmu k účelům vyplývajícím z ustanovení Čl. II. odst. 2 smlouvy. Převáděný 

majetek nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani 

přenechat do pachtu, ani takové nakládání strpět. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od 

právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle 

smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

2. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu             

s ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván                   

ke komerčním či jiným výdělečným účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či 

přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní 

pokutu ve výši 53.800,00 Kč. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném 

zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek 

využíván ke komerčním či jiným výdělečným účelům anebo bude-li převáděný majetek 
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pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, převodce je oprávněn 

od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

 

3. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti 

uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí 

převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti          

a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude     

v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta 

uložena opakovaně. 

 

4. Nabyvatel je však oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit 

věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně 

prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

 

5. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 

kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty. 

 

6. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady                

na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, 

zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 

mu bude doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty. 

 

7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 tohoto článku 

kontrolovat, zda jsou všechny smluvní povinnosti dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 

převodci poskytnout odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele 

se sjednává závazek nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve 

lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce                 

k zaplacení smluvní pokuty. 

 

8. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou        

a úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného 

zájmu (viz. Čl. II., odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které 

jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení 

tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to ve lhůtě 15 

kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty. 

 

9. Odstoupení od smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit 

peněžitá plnění, na jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl převodci nárok do data účinnosti 

odstoupení. 

 

10. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení 

nabyvateli. Odstoupením se závazky smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše,      

co si splnily, kromě peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data 

účinnosti odstoupení.  

 

11. Nabyvatel se zavazuje realizovat veřejně prospěšnou stavbu cyklostezky v rámci 

stavby „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ nejpozději do 5 let od právních účinků 

vkladu vlastnického práva dle smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že k realizaci 

veřejně prospěšné stavby v této lhůtě nedojde, zavazuje se nabyvatel zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 53.800,00 Kč za nesplnění tohoto závazku. Tím nejsou dotčena ostatní ust. odst. 2          

a odst. 3. Poruší-li nabyvatel povinnost dle čl. II odst. 2 smlouvy – umístěním a zbudováním 

části zemního tělesa cyklostezky a stavby zpevněné plochy ochranného ostrůvku v rámci 
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stavby „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“, je převodce oprávněn od smlouvy 

odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně touto smlouvou 

zřizuje v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. 

II. odst. 2 smlouvy, ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné 

právo, spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit 

jej zástavním právem, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro 

nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se 

zřizuje jako věcné právo. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2226/61/7/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu 

o velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 v k.ú. Přerov 

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 – podílu       

o velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 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: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2227/61/7/2021 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemcích p.č. 1019/1, 4964/4, 4965/2, 5035/1, 5036/1, 5036/3 a 5070/1, 

vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „REKO MS Přerov – Husova + 1“ na pozemcích p.č. 1019/1, 

4964/4, 4965/2, 5035/1, 5036/1, 5036/3 a 5070/1, vše v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené 

dokumentace. 

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 1019/1 ostatní plocha o výměře 17 m2, části pozemku p.č. 

4964/4 ostatní plocha o výměře 285 m2, části pozemku p.č. 4965/2 ostatní plocha o výměře      

74 m2, části pozemku p.č. 5035/1 ostatní plocha o výměře 79 m2, části pozemku p.č. 5036/1 

ostatní plocha o výměře 559 m2, části pozemku p.č. 5036/3 ostatní plocha o výměře 188 m2       

a části pozemku p.č. 5070/1 ostatní plocha o výměře 415 m2, vše v k.ú. Přerov. Nájemné bude 

hrazeno za dobu faktického užívání pozemků a jeho výše bude stanovena na základě Vnitřního 
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předpisu č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova s účinností od 15. 6. 2017 a činí 45,- 

Kč/m2/rok.  

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci, za účelem zajišťování provozu         

a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění plynárenského zařízení k tíži pozemků 

p.č. 1019/1, 4964/4, 4965/2, 5035/1, 5036/1, 5036/3 a 5070/1, vše v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567.  

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene - služebnosti je stanovena na základě Vnitřního předpisu č. 12/2017 

vydaného Radou města Přerova s účinností od 15. 6. 2017 a činí 125,- Kč/bm, navýšených        

o příslušnou sazbu DPH, minimálně 1000,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH. 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o právu 

provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerovem, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti      

a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 

27295567, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. Smlouva       

o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a po doložení 

geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 

rozsah věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených 

pozemcích budoucím oprávněným. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním 

geometrického plánu, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek     

za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti  do katastru nemovitostí. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2228/61/7/2021 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemcích p.č.  4997, p.č. 254 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře 

knihovny v budově Horní nám. 35, Přerov“ na pozemku 4997 v k.ú. Přerov v rozsahu dle 

předložené dokumentace. 

 

2. schvaluje nájem části pozemku p.č. 4997 ost. plocha o výměře 27 m2, části pozemku p.č. 254 

zast. plocha a nádvoří o výměře 51 m2 v k.ú. Přerov. Nájemné bude hrazeno za dobu 

faktického užívání pozemků a jeho výše je stanovena na základě Vnitřního předpisu                

č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova s účinností od 15.6.2017 a činí 45,- Kč/m2/rok. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynovou přípojku a s tím spojeného omezení 

povinného, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc, za účelem zajišťování provozu               
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a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění plynové přípojky k tíži pozemku p.č.4997 

ost. plocha v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch Olomouckého 

kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 uzavření smlouvy o právu 

provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerov jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti         

ve prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc, IČ 60609460 

jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným z věcného břemene- služebnosti. Věcné 

břemeno – služebnost bude zřízeno bezúplatně. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2229/61/7/2021 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemků p.č. 5, p.č. 124 a p.č. 

894/1 všechny v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o úhradě za bezesmluvním užívání části 

pozemku p.č. 5 ostatní plocha o výměře 200 m2, části pozemku p.č. 124 zahrada o výměře 211 m2 oba 

k.ú. Čekyně za období od 1.1.2021 do 5.2.2021 a části pozemku p.č. 894/1 ostatní plocha o výměře 

220 m2 v k.ú. Čekyně za období od 1.4. 2020 do 31.3.2021 mezi statutárním městem Přerov jako 

vlastníkem a OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno-Veveří, Burešova 938/17, IČ: 46342796 jako stavebníkem. 

Výše úhrady činí 45,- Kč/m2/rok. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2230/61/7/2021 Souhlas s umístěním stavby na nemovitém majetku statutárního města 

Přerova – na pozemcích p.č. 247, části p.č. 248/1, části p.č. 250, části 

p.č. 403 a části p.č. 404 vše v k.ú. Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Rekonstrukce 

zavlažování fotbalového hřiště TJ Sokol Čekyně“ na pozemcích  p.č. 247, části p.č. 248/1, části p.č. 

250, části p.č. 403 a části p.č. 404 vše v k.ú. Čekyně která bude realizována stavebníkem 

Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s., IČ 47998750, se sídlem Přerov-Čekyně, Pod Lipami 12/3, 

jakožto vypůjčitel výše uvedených pozemků včetně všech jejich součástí a příslušenství, s využitím 

finančních prostředků Dotačního programu: Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení      

v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 s tím, že opravy, technické zhodnocení či rekonstrukce 

vypůjčeného majetku statutárního města Přerova pořízené z dotace v rámci této stavby budou 

realizovány do majetku statutárního města Přerova a současně se statutární město Přerov zavazuje,       

že takto získaný majetek si ponechá po dobu minimálně 10 let. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2231/61/7/2021 Souhlas s umístěním stavby na nemovitém majetku statutárního města 

Přerova – na částech pozemků p.č. 426/9 a p.č. 426/18 oba v k.ú. 

Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Rekonstrukce 

a inovace zabezpečení areálu CROSS Arena Přerov" na částech pozemků p.č. 426/9 a p.č. 426/18 oba 

v k.ú. Předmostí a stavbu „ Rekonstrukce sociálního zázemí, skladovacích prostor a zázemí pro 

činovníky pro paddock B“  na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí, která bude realizována 

stavebníkem AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, IČ: 533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, 

jakožto vypůjčitel výše uvedených pozemků včetně všech jejich součástí a příslušenství, s využitím 

finančních prostředků Dotačního programu: Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení       

v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 s tím, že opravy, technické zhodnocení či rekonstrukce 

vypůjčeného majetku statutárního města Přerova pořízené z dotace v rámci této stavby budou 

realizovány do majetku statutárního města Přerova a současně se statutární město Přerov zavazuje,       

že takto získaný majetek si ponechá po dobu minimálně 10 let. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2232/61/7/2021 Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z dopravní značky č. B 29 

„Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a) a z dopravní značky č. B 28 „Zákaz 

zastavení" 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas      

k povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města 

ve vymezeném úseku, a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 7 500 kg, pro žadatele p. M.O., z důvodu konání svatebního obřadu dne 29. 5. 2021 ve 

12:30 hod.  v obřadní síni na Horním náměstí v Přerově. 

 

29. 05. 2021– zajištění svatebního obřadu 

Povolení od 11:30 hod do 14:00 hod 

Trasa výjimky: Seifertova - Kopaniny - Velká Dlážka - Jateční - Mostní - Na Marku - Pivovarská -  

Horní náměstí a zpět, mimo Tyršův most, Přerov 

Provozovatel vozidla:  

MD LOGISTIKA, a.s., IČ: 60108703, Křičenského 451, Dašice, 533 03 Pardubice 

RZ: 6E72057 

Tovární značka: DAF tahač návěsů 

Nosnost: 8 284 Kg 
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VARIANTA II.: 

vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas      

k povolení krátkodobé výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města     

ve vymezeném úseku, a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená hmotnost 

přesahuje 7 500 kg, pro žadatele p. M.O., z důvodu konání svatebního obřadu dne 29. 5. 2021 ve 

12:30 hod. v obřadní síni na Horním náměstí v Přerově. 

 

29. 05. 2021– zajištění svatebního obřadu 

Povolení od 11:30 hod do 14:00 hod 

Trasa výjimky: Seifertova - Kopaniny - Velká Dlážka - Jateční - Mostní - Na Marku - Pivovarská -  

Horní náměstí a zpět, mimo Tyršův most, Přerov 

Provozovatel vozidla:  

MD LOGISTIKA, a.s., IČ: 60108703, Křičenského 451, Dašice, 533 03 Pardubice 

RZ: 6E72057 

Tovární značka: DAF tahač návěsů 

Nosnost: 8 284 Kg 

 

 

Diskuse: 

Navrhovatel materiálu p. Zácha: 

Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Ing. Střelec: 

Dal protinávrh: variantu II. usnesení. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Střelce (varianta II. usnesení): 

Pro:  primátor, Ing. Střelec. 

Proti:  p. Zácha, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Kouba. 

Zdrželi se: Ing. Dostal, Mgr. Galová, Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Ing. Vrána. 

 

 

Hlasování o doporučené variantě navrhovatele p. Záchy (varianta I. usnesení): 

Pro: p. Zácha, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Kouba, Ing. Dostal, Mgr. Galová, 

Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Ing. Vrána. 

Proti:  primátor, Ing. Střelec. 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2233/61/8/2021 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních 

školách zřizovaných statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 01. 06. 2021 do funkce člena školské rady: 

 

1. při Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16: 

 Mgr. Jarmila Ižová  
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 Bc. Jitka Stoklásková 

 

2. při Základní škole Přerov, Svisle 13: 

 Mgr. Lada Galová 

 Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 

3. při Základní škole Přerov, Trávník 27: 

 Ing. Hana Mazochová  

 Mgr. Hana Pavlíčková 

 

4. při Základní škole Přerov, U tenisu 4: 

 Ing. Alice Kutálková 

 Kateřina Günther 

 

5. při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5: 

 Mgr. Martina Roopnarine 

 Michal Zácha  

 

6. při Základní škole Přerov, Za mlýnem 1: 

 Ing. Vladimír Holan 

 Mgr. Zdeněk Navrátil 

 

7. při Základní škole Přerov, Želatovská 8: 

 Milan Passinger 

 Ing. Petr Školoud 

 

8. při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov-Předmostí, Hranická 14: 

 Mgr. Michal Stoupa 

 Ing. Tomáš Dostal 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2234/61/8/2021 Mateřská škola Přerov, Optiky 14  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí že s účinností od 10. 5. 2021 vykonává práva a povinnosti vyplývající             

z vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, 

Optiky 14 paní Pavla Glozygová jako zástupkyně statutárního orgánu, která zastupuje 

ředitelku v plném rozsahu její činnosti, a to po dobu nepřítomnosti ředitelky v rozsahu dle 

důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje návrh na přiznání odměny paní D.N., ředitelce Mateřské školy Přerov, Optiky 14 

zřízené statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměna bude 

vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedené organizaci 

na rok 2021 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
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Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2235/61/8/2021 Obědy do škol v Olomouckém kraji III – souhlas zřizovatele  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí se zapojením níže uvedených základních a mateřských škol zřizovaných statutárním 

městem Přerovem do projektu Olomouckého kraje s názvem „Obědy do škol v Olomouckém 

kraji III“, který je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Do projektu se 

zapojí: 

 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2,  

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, 

Mateřská škola Přerov, Komenského 25, 

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, 

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44  

Mateřská škola Přerov, Optiky 14, 

Mateřská škola Přerov, Máchova 8, 

Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19, 

Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem souhlasu zřizovatele školy              

se zapojením do projektu dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

2236/61/8/2021 Školní hřiště při základních školách – zpřístupnění veřejnosti  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. doporučuje ředitelům základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem s účinností 

od 3. 5. 2021 zpřístupnit školní hřiště veřejnosti, 

 

2. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu vydáním doporučujících pokynů pro 

ředitele základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem ve věci zpřístupnění 

školních hřišť veřejnosti dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2237/61/8/2021 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání II. pro ORP Přerov 

(MAP) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zařazení investičních záměrů škol a školských zařízení do seznamu investičních 

priorit, jako součásti Strategického rámce MAP II. pro ORP Přerov. Seznam investičních 

záměrů je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského podpisem seznamu investičních záměrů škol            

a školských zařízení dle přílohy bodu 1. tohoto usnesení. 

 

3. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského a náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem 

souhlasu zřizovatele a žadatele se zařazením investičních záměrů škol a školských zařízení 

zřízených statutárním městem Přerovem do Strategického rámce MAP II. pro ORP Přerov dle 

přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2238/61/9/2021 Nájemní smlouva části nebytových prostor v objektu Domova pro 

seniory, č.p. 3217, příslušného k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p. č. 5196/25 v k. ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor      

v objektu Domova pro seniory, č. p. 3217, příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p. č. 

5196/25 v k. ú. Přerov o výměře 1 m2 mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova,    

p. o. se sídlem Kabelíkova 3217/14a,  750 02 Přerov I-Město, IČ 49558854 jako pronajímatelem           

a panem Miroslavem Kostkou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, IČ 67349561 

jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena s účinností od 01. 06. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 31.05.2021 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha). 
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2239/61/9/2021 Poskytnutí dotace – Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková 

organizace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  

této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatele dotace, a subjektem Klíč-

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace IČ: 70890595 se sídlem Dolní Hejčínská 

50/28, Hejčín, 779 00 Olomouc 9, jako příjemcem dotace, na „Provoz a činnost domova pro 

osoby se zdravotním postižením“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

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

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační program B 339,8 - 2,0 337,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

52,0 + 2,0 54,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2240/61/9/2021 Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným 

výskytem sociálně nežádoucích jevů podle ustanovení § 33d zákona       

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla o podání žádosti o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 33d zákona     

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podáním a podpisem žádosti dle bodu 1. 

tohoto usnesení o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným 

výskytem sociálně nežádoucích jevů. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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10. RŮZNÉ 

2241/61/10/2021 Použití znaku města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití znaku na dresech Nordic Walking Přerov. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Informace o smlouvách uzavřených odbory magistrátu a organizacemi zřizovanými městem 

v rozsahu plnění od 100 tis. do 500 tis. Kč za první čtvrtletí roku 2021 - radní obdrželi dne 

26.4.2021 e-mailem. 

 

 

 

Ing. Navrátil: 

 Informace o dopravních uzavírkách – od 1.5. se mění režim na průpichu, bude zřízeno místo 

pro přecházení stavbou. Od 4.5. se spouští estakáda – bude se uzavírat křižovatka u Lidlu. Dne 

5.5. se uzavře přejezd v Dluhonicích, kde budou probíhat práce. Soutěží se oprava 

komunikace na Staré Rybníky. 

 

 

 

Ing. Střelec: 

 Dne 28.4.2021 jednání akcionářů servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje, které 

vyvolal Olomoucký kraj. Bude materiál o změně stanov akciové společnosti. 

 Od 3.5.2021 zpoplatněno používání WC na přerovském hřbitově, poplatek 5 Kč. 

 Vyvolal jednání s odborem správy majetku a odborem SÚ a životního prostředí ohledně 

neúnosné situace s hromaděním odpadu na Kojetínské ulici č. 1 až 13.  

 V Čekyni VAK dokončil a zkolaudoval investiční akci kanalizace. Město Přerov má v Čekyni 

2 budovy, a to mateřskou školu a hasičárnu. Požádal o jejich připojení. 

 

 

 

p. Zácha: 

 Informace - zaslal radním e-mailem sdělení odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní   

a žádost o převod práv včetně projektové dokumentace, které poslala společnost Norsol s.r.o., 

zastoupená panem jednatelem dne 22.4.2021. Materiál předloží na zastupitelstvo v červnu. 

 

 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

 Informace – nabídka spolupráce sokolů na zajištění pietních aktů dne 7.5.2021. 



27 

 

Mgr. Kouba: 

 Informace o testování a nemocných v mateřských školách a základních školách. 

 Informace o doplnění provozních řádů hřišť a úhrady za jejich užívání. 

 

 

 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 61. schůzi Rady města Přerova dne 29. dubna 2021 v 10.30 

hodin. 

 

V Přerově dne 29. dubna 2021 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Petr Kouba 

náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 


