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ZÁPIS 

 

z 62. schůze Rady města Přerova konané dne 13. května 2021 

 

 

 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Komise pro majetkové záležitosti - pořízení dokumentu Bytová 
politika 

p. Zácha 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2020 

Ing. Mazochová 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 9 Ing. Mazochová 

5.2 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace č. SML/0371/2021 se subjektem Folklorní soubor 
Haná Přerov, z. s. 

Ing. Mazochová 

5.3 Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední 
Morava 2021 

Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

7.1 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 
konektivita“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.2 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) – část 
stavba“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.3 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 
vybavení odborných učeben“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

7.4 Veřejná zakázka: „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“ - 
rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

7.5 Veřejná zakázka „Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek“ – 
schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1677/2020 

Ing. Mazochová 

7.6 Pověření k realizaci akce „Průtah centrem-přeložka optického 
kabelu“ 

Ing. Mazochová 

8. Majetkoprávní záležitosti   

8.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. 
Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

p. Zácha 

8.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 1384 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 
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8.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–pozemků p.č. 876, p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

8.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
podílu o velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

8.5.1 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) 

p. Zácha 

8.5.2 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
prostor v budově jiná stavba č.p. 2804, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov 
– AGEL, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická s.r.o. 

p. Zácha 

8.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 4951/30, p.č. 
5056/1, p.č. 5063/1, p.č. 5731, p.č. 5733/1, p.č. 5733/2, p.č. 5734/1, 
p.č. 5734/20, p.č. 5734/24, p.č. 5734/25, p.č. 5734/26, p.č. 5734/29, 
p.č. 5734/30, p.č. 5744/1, p.č. 5745/1, p.č. 5745/18, p.č. 5746/1, p.č. 
5746/7, p.č. 5826/7 vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 7103/4, 
p.č.7106/86, p.č. 7106/87, p.č. 7106/89, p.č. 7106/94, p.č. 7114/4, 
p.č. 7116/4 vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

8.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 263, p.č. 
526/1 oba v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

8.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 1309, p.č. 
1313 oba v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

8.7.5 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem 
nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 
4967/20 v  k.ú. Přerov 

p. Zácha 

8.12.1 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 563 v k.ú. 
Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

8.12.2 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy – materiál na 
stůl 

p. Zácha 

8.12.3 Darovací smlouva   p. Zácha 

8.12.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML/0586/2021 na stavbu "Přerov - 
oprava místní komunikace ulice Wurmova" 

p. Zácha 

8.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

9. Školské záležitosti  

9.1 Základní škola Přerov, Svisle 13 – Oranžové hřiště 2021  Mgr. Kouba 

9.2 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 
Předmostí, Hranická 14 –  logopedické třídy   

Mgr. Kouba 

9.3 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – realizace projektu a přijetí 
nepeněžitého daru  

Mgr. Kouba 

9.4 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS Mgr. Kouba 
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10.2 Odměna ředitelky Sociálních služeb města Přerova, p.o. – materiál 
na stůl 

Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

11.2 Změna vnitřního předpisu č. 17/2016 Pravidla konání sňatečných 
obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Přerov, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

11.2.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb primátor 

11.3 Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na 
kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky v 
k.ú. Čekyně 

primátor 

11.4 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2021 

primátor 

11.5 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2021 

primátor 

11.6 Petice občanů proti kácení v Přerově primátor 

11.7 Záměr statutárního města Přerova - vytvoření veřejné grilovací zóny 
v oblasti Laguny 

Mgr. Navařík, 
Ph.D. 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

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

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

 

Omluveni:   

  

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

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

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 62. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 13. května 2021  

v 9:00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti všech radních. Rada města byla schopna 

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

 

8.12.2 – Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy  

Navrhovatel: p. Michal Zácha  

 

10.2 – Odměna ředitelky Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

Navrhovatel: Mgr. Petr Kouba 
 

 

2242/62/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 62. schůze Rady města 

Přerova konané dne 13. května 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 62. schůze Rady města Přerova konané dne 13. května 2021, 

 

2. schvaluje pana Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. ověřovatelem usnesení a zápisu 62. schůze Rady 

města Přerova. 

 

 

Hlasování o programu a o ověřovateli: 11 pro - jednomyslně 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 
 

 

2243/62/3/2021 Komise pro majetkové záležitosti - pořízení dokumentu Bytová 

politika 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný radní. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijala návrh usnesení vzít na vědomí doporučení Komise pro majetkové záležitosti Radě 

města Přerova přijaté na jejím 21. zasedání dne 6.1.2021 pod č. usnesení 

UZKMZ/21/4/1/2021, a to schválit zpracování Koncepce bytové politiky statutárního města 

Přerova zahrnující všechny byty ve vlastnictví statutárního města Přerova a pověřit Odbor 

koncepce a strategického rozvoje jejím zpracováním. 

 

2. nepřijala návrh usnesení uložit Odboru koncepce a strategického rozvoje pořídit strategický 

dokument Bytová politika města Přerova pro období 2022 až 2030. 

 

V diskusi bylo konstatováno, že město má dostatečně fungující prostupné bydlení. 

 

Hlasování:  
2 proti – Ing. Vrána, Ing. Střelec 

8 se zdrželo – Ing. Měřínský, Mgr. Kouba, Ing. Mazochová, Ing. Navrátil, Mgr. Galová, Mgr., Hýzl, 

Ing. Dostal, Mgr. Navařík, Ph.D. 

1 nehlasoval – p. Zácha 
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4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

PŘEROVA ZA ROK 2020 
 

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

primátora. 

 

2244/62/4/2021 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit  

 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2020, včetně příloh a 

souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2020, a to bez 

výhrad, 

 

b)       vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

 

c) Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova ke dni 

31.12.2020, 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě 

splatnosti statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací ke dni 

31.12.2020 dle přílohy č. 13. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, Mgr. Galová) 

 

 
 

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

2245/62/5/2021 Rozpočtové opatření č. 9 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2246/62/5/2021 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. SML/0371/2021 se subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, 

z. s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0371/2021, se subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, z. s., se 

sídlem U Bečvy 904/1, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 67338500. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2247/62/5/2021 Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední Morava 

2021 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 77 500 Kč a 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem POST 

BELLUM, z. ú. se sídlem Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26548526, na 

částečnou úhradu výdajů souvisejících s projektem Paměť národa Střední Morava 2021. 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2021. 

 

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

závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

 po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

836 409,1 * + 77,5 836 486,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 77,5 77,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 24 675,0  + 77,5 24 752,5 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

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

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
- bez písemné předlohy 

 
 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

2248/62/7/2021 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 

konektivita“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 

konektivita“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

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

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

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

 

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

Přerov, Trávník 27 (ITI) - část konektivita“, je účastník zadávacího řízení společnost 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČ: 28606582, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je 

současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Cihelní 1575/14, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 28606582, jako dodavatelem, veřejné zakázky „Modernizace 

ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část konektivita“ za podmínky finančního krytí. 

               

Cena za plnění bude činit: 8 956 903,11 Kč bez DPH, tj. 10 837 852,76 Kč včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a 

prodávajícím, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hana Mazochové, na 

základě jejího pověření usnesením 58. Rady města Přerova č. usnesení 2111/58/6/2021 ze dne 

11. 3. 2021. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

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

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

zadávací podmínky. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2249/62/7/2021 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) – část 

stavba“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 

stavba“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

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

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

postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

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

Přerov, Trávník 27 (ITI) – část stavba“, je účastník zadávacího řízení společnost IMJ 

stavby s.r.o., se sídlem Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 01966146, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která 

respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. vylučuje ze zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) zákona účastníka 

společnost Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 

25301144, neboť účastník nedoplnil požadované doklady na základě žádosti podle § 46 

zákona, 

 

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

společností IMJ stavby s.r.o., se sídlem Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

01966146, jako zhotovitelem, veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - 

část stavba“ za podmínky finančního krytí. 

               

Cena za plnění bude činit: 4 110 241,72 Kč bez DPH, tj. 4 973 392,48 Kč včetně 21% DPH. 

 

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

zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hana Mazochové, na 

základě jejího pověření usnesením 58. Rady města Přerova č. usnesení 2112/58/6/2021 ze dne 

11. 3. 2021. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

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

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

zadávací podmínky. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2250/62/7/2021 Veřejná zakázka „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 

vybavení odborných učeben“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 

schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - část 

vybavení odborných učeben“, zadávané v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v 

souladu s § 25 zákona, v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci otevřeného 

řízení podle § 3 písm. b), postupem podle § 56 a souvisejících částí zákona, 

 

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

Přerov, Trávník 27 (ITI) - část vybavení odborných učeben“, je účastník zadávacího řízení 

společnost Hilbert Interiéry s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, IČ: 28661133, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, 

která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

společností Hilbert Interiéry s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, IČ: 

28661133, jako dodavatelem, veřejné zakázky „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) - 

část vybavení odborných učeben“ za podmínky finančního krytí. 

               

Cena za plnění bude činit: 1 908 576,- Kč bez DPH, tj.  2 309 376,96 Kč včetně 21% DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a 

prodávajícím, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hana Mazochové, na 

základě jejího pověření usnesením 58. Rady města Přerova č. usnesení 2110/58/6/2021 ze dne 

11. 3. 2021. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

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

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

zadávací podmínky. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2251/62/7/2021 Veřejná zakázka: „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“ - 

rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení, výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/21/V00005330 na služby s názvem „Přerovské listy – grafické zpracování a tisk“, které 
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vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního 

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

„Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem 

Přerov“, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů, 

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka 003 REPRONIS s.r.o., Tovární 2078/4, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 27778924, z důvodu neprokázání technické kvalifikace a nesplnění 

stanovených technických podmínek, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 

Brno, IČ: 25524291, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 

nabídek a současně splnila veškeré stanovené podmínky účasti ve výběrovém řízení, 

 

4. schvaluje uzavření úplatné „Smlouvy o grafickém zpracování a tisku měsíčníku Přerovské 

listy“ mezi statutárním městem Přerov, jako vydavatelem, a vybraným dodavatelem SAMAB 

PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 25524291, jako 

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

nabídky vybraného dodavatele. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců. Cena za plnění bude činit 885 600,00 Kč bez 

DPH. 

 

Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a 

vybraným dodavatelem, jeho uzavření a jeho podpis provede primátor města. 

 

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. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2252/62/7/2021 Veřejná zakázka „Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek“ – 

schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1677/2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1677/2020 ze dne 13. 11. 2020 

mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a Ing. Kamilem Turkem, Slezská 781, 

739 61 Třinec, IČ: 76015670, jako zhotovitelem dle přílohy č.2, 

 

Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace 

méněprací a víceprací) dle důvodové zprávy. 

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Lávka u pečovatelského domu, 

ul. Osmek“ se po započtení méněprací a víceprací zvyšuje o 155 943,75 Kč bez DPH a cena 

za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 2 425 335,14 Kč bez DPH na cenu 2 581 278,89 Kč 

bez DPH, tj. 3 123 347,46 Kč včetně DPH. 
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 

SML/1677/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené 

náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením 45. schůze Rady 

města Přerova usnesení č. 1677/45/6/2020 ze dne 10. září 2020. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210516 

 – Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21 

 – 24 včetně statického sepnutí) 

1 272,3 * - 190,0 1 082,3 

2219 024  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0240540 

 – Lávka u pečovatelského domu ul. 

 Osmek) 

3 000,0 + 190,0 3 190,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

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

 

 

2253/62/7/2021 Pověření k realizaci akce „Průtah centrem-přeložka optického kabelu“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajištěním realizace přeložky optického kabelu k 

investiční akci „Silnice I/55 Přerov-průtah centrem“ dle doručené cenové nabídky dodavatele 

konektivity od dodavatele SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 

 

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 ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

 po úpravě 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210516 

 – Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21 

 – 24 včetně statického sepnutí) 

1 382,3 - 110,0 1 272,3 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210032 

 – Silnice I/55, Přerov - průtah  

 centrem) 

24 800,0 + 110,0 24 910,0 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2254/62/8/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. 

Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí z 

podílového spoluvlastnictví V***G***, bytem *** (podíl id. ¼), M*** K***, bytem *** (podíl id. ¼) 

a Mgr. E*** S***, bytem *** (podíl id. ½).  

 

Ing. Dostal, jako předseda místního výboru v Předmostí, informoval, že tento záměr byl projednán 

v komisi m.č. Předmostí s návrhem vzdání se předkupního práva.  

Navrhovatel p. Zácha informoval, že Koordinační skupina i Komise pro majetkové záležitosti žádost 

projednaly a doporučily záměr schválit. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2255/62/8/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 1384 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 1384 zahrada o výměře 199 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví paní J*** M***, bytem *** za kupní cenu ve výši 49.750,- Kč- cena v místě a 

čase obvyklá. Převod pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.  

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2256/62/8/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –

pozemků p.č. 876, p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemků p.č. 876 zahrada o výměře 63 m2 a p.č. 877 zahrada o výměře 23 m2 oba v k.ú. 

Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní B*** K***, bytem *** za kupní 

cenu ve výši 24.600,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od 
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daně z přidané hodnoty. Součástí kupní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání 

pozemků za období od 30.12.2013 do data právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí a to ve výši 120,- Kč/rok za období od 30.12.2013 do 14.6.2017 ve výši 86,- Kč/rok za 

období od 15.6.2017 do data právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve 

výši 258,- Kč/rok.  

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2257/62/8/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu 

o velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 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. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 65 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 

 

 

2258/62/8/2021 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k 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) o celkové výměře         

24 m2.  

 

Dodatek č. 1 se bude týkat změny: 

1. předmětu nájmu. Původní předmět nájmu - 2 místnosti o výměře 16 m2 a 8 m2 se upraví na místnost 

o výměře 8 m2. 

2. výše nájemného. Původní výše nájemného  6.610,- Kč/měsíc bez DPH se změní na novou výši 

nájemného 2.203,-Kč/měsíc bez DPH. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2259/62/8/2021 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

prostor v budově jiná stavba č.p. 2804, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov – AGEL, 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

30.9.2020 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností AGEL Střední 

zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o., IČ 02560739, se sídlem Antošovická 

107/55, Koblov, 711 00 Ostrava jako nájemcem na prostory v budově jiná stavba č.p. 2804, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov o celkové výměře 

590,72 m2 situované v přízemí a 1. patře. 

 

Dodatek č. 1 se týká změny účinnosti nájemní smlouvy a to tak, že původně ujednaná doba účinnosti 

od 1.6.2021 se mění tak, že bude účinnost smlouvy vázána na protokolární předání předmětu nájmu 

nájemci, nejpozději však ode dne 1.9.2021. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

Navrhovatel p. Zácha podal návrh na společné projednání materiálů č. 8.7.1 – 8.7.5 (usnesení č. 2260 

– č. 2264). 

Hlasování o návrhu p. Záchy: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2260/62/8/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 4951/30, p.č. 

5056/1, p.č. 5063/1, p.č. 5731, p.č. 5733/1, p.č. 5733/2, p.č. 5734/1, p.č. 

5734/20, p.č. 5734/24, p.č. 5734/25, p.č. 5734/26, p.č. 5734/29, p.č. 

5734/30, p.č. 5744/1, p.č. 5745/1, p.č. 5745/18, p.č. 5746/1, p.č. 5746/7, 

p.č. 5826/7 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

vodovodní potrubí včetně příslušenství a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se 

zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního potrubí včetně 

příslušenství k tíži pozemků p.č. 4951/30, p.č. 5056/1, p.č. 5063/1, p.č. 5731, p.č. 5733/1, p.č. 5733/2, 

p.č. 5734/1, p.č. 5734/20, p.č. 5734/24, p.č. 5734/25, p.č. 5734/26, p.č. 5734/29, p.č. 5734/30, p.č. 

5744/1, p.č. 5745/1, p.č. 5745/18, p.č. 5746/1, p.č. 5746/7, p.č. 5826/7 vše v k.ú. Přerov, a to ve 

prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 

47674521 v rozsahu dle geometrického plánu č.7190-52/2020 a uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti.  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

služebnosti, a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02 Přerov, IČ 

47674521, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – 

služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č.7190-52/2020, za 
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jednorázovou úplatu ve výši 87.000,- Kč, která bude navýšena o částku 18.270,- Kč odpovídající 

dani z přidané hodnoty podle platné sazby daně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění . 

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za podání návrhu na vklad věcného břemene - 

služebnosti  do katastru nemovitosti na základě smlouvy  o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2261/62/8/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemcích  p.č. 7103/4, 

p.č.7106/86, p.č. 7106/87, p.č. 7106/89, p.č. 7106/94, p.č. 7114/4, p.č. 

7116/4 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

zařízení distribuční soustavy a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční soustavy – 

venkovního vedení VN 22kV, k tíži pozemků  p.č. 7103/4 vodní plocha, p.č.7106/86 ost. plocha , p.č. 

7106/87 ost. plocha, p.č. 7106/89 ost. plocha, p.č. 7106/94 ost. plocha, p.č. 7114/4 ost. plocha, p.č. 

7116/4 ost. plocha vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

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

plánů č. 6946-418-20020/2019, č. 6945-416-20020/2019 a uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti.  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

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

IČ 24729035, zastoupenou společností INKOS Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 

52 Ostrava, IČ 48394637, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrických plánů č. 6946-

418-20020/2019, č. 6945-416-20020/2019, za jednorázovou úplatu ve výši 70.000,- Kč. V ceně je 

zahrnuta příslušná sazba DPH.  

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene 

do katastru nemovitostí. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2262/62/8/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemcích  p.č. 263, p.č. 526/1 

oba v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

zařízení distribuční soustavy a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční soustavy – 
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venkovního vedení VN 22kV, k tíži pozemků p.č. 263 ovocný sad, p.č. 526/1 ost. plocha oba v k.ú. 

Předmostí, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rozsahu dle geometrického plánu č. 1195-1074/2016 a 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

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

IČ 24729035, zastoupenou společností INKOS Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 

52 Ostrava, IČ 48394637, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 1195-

1074/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 20.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene 

do katastru nemovitostí. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2263/62/8/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                      

v majetku statutárního města Přerova - pozemcích  p.č. 1309, p.č. 1313 

oba v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

zařízení distribuční soustavy a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční soustavy – 

venkovního vedení VN 22 kV, k tíži pozemků p.č. 1309 ost. plocha, p.č. 1313 orná půda oba v k.ú. 

Dluhonice, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rozsahu dle geometrického plánu č. 367-76/2016 a 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena mezi Statutárním městem Přerov, se 

sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným z věcného břemene – 

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

IČ 24729035, zastoupenou společností INKOS Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 

52 Ostrava, IČ 48394637, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 367-

76/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 20.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene 

do katastru nemovitostí. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2264/62/8/2021 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem nemovité 

věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 4967/20 v  k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 4967/20 ostatní plocha, silnice 

o výměře 166,5 m2  v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění stavby 

„Rekonstrukce chodníku v ulici Komenského“ a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene strpět na služebném pozemku chodník a jeho 

součásti vybudované v rámci stavby  „Rekonstrukce chodníku v ulici Komenského“  a s tím spojeného 

omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění chodníku k  tíži pozemku p.č. 4967/20 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 

Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch 

statutárního města Přerova a uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi Olomouckým krajem se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako 

vlastníkem pozemků a budoucím povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím 

oprávněným).  

Nájem se sjednává na dobu určitou po dobu faktického užívání a počíná dnem uvedeným v rozhodnutí 

na uzavírku, nebo faktického zahájení prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání komunikace 

(dle toho, který z těchto skutečností nastane jako první), výše nájemného bude činit 45,- Kč/m2/rok, 

minimálně 300,- Kč za celé období. Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, 

jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého 

posudku, minimálně však ve výši 1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o 

zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy pro užívání stavby „Rekonstrukce chodníku v ulici Komenského“  a po vyhotovení 

geometrického plánu na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckého posudku na stanovení jednorázové 

úhrady za zřízení služebnosti. Náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2265/62/8/2021 Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 563 v k.ú. Újezdec   

u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uhrazení částky 62,- Kč Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, se sídlem Praha 2 - Nové město, Rašínovo nábřeží 390/42, jako náhradu za 

bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 563, ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m2 v k.ú. Újezdec u 

Přerov za období od 1.1.2020 do 21.3.2021. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2266/62/8/2021 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje pro rok 2021 čištění státních a krajských komunikací I., II. a III. třídy na území 

města Přerova (mimo režim zimní údržby) a to 1 x ročně v rozsahu dle přiloženého seznamu 

komunikací, maximálně do výše 250 tis. Kč, včetně DPH, za podmínky finančního krytí. 

 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb zajištěním výše uvedeného. 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet         

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

836 486,6 * + 250,0 836 736,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet         

po úpravě 

2212 550  Silnice 11 041,5 + 250,0 11 291,5 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2267/62/8/2021 Darovací smlouva   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jakožto 

obdarovaným a spolkem REKREAČNÍ KLUB TAIČIČUANU JEŘÁB z.s., IČ: 26535467, se 

sídlem Žižkova 2586/8, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jakožto dárcem, kdy předmětem daru 

je poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč za účelem zlepšení životního prostředí ve 

městě Přerov. 

 

2. pověřuje Michala Záchu, neuvolněného člena Rady města Přerova, k uzavření právního 

jednání dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2268/62/8/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML/0586/2021 na stavbu "Přerov - 

oprava místní komunikace ulice Wurmova" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo SML/0586/2021 na realizaci stavby „Přerov – 

oprava místní komunikace ulice Wurmova“, který řeší posunutí termínu provádění stavby 

mezi Statutárním městem Přerov a  společností STRABAG a.s., Praha 5, Kačírkova 982/4, 

PSČ 15800, IČ 60838744 . Tento dodatek  řeší posunutí termínu realizace stavby, ve znění dle 

přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o dílo  SML/0586/2021 s 

firmou STRABAG a.s., Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 15800, IČ 60838744 . Tento dodatek  

řeší posunutí termínu realizace stavby „Přerov – oprava místní komunikace ulice Wurmova“. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2269/62/8/2021 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2 + kk), o ploše 59,26 m2, ploše pro nájem 

55,20 m2, v domě č. p. 2382, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

3671, v k. ú. Přerov, Na odpoledni č.o. 4, s P.P., za nájemné ve výši 3 036 Kč/měsíc (nájem 

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

určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 37,88 m2, ploše pro nájem 

34,84 m2, v domě č. p. 2086, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4007, v k. ú. Přerov, Na hrázi č.o. 24, s P.Ch., za nájemné ve výši 2 125 Kč/měsíc (nájem bez 

zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty, na dobu 

určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s 

užíváním bytu.  

 

3. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (1+1), o ploše 36,54 m2, ploše pro nájem 

33,79 m2, v domě č. p. 495, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4394/46, v k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 10, s P.P. 

 

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 (2 + kk), o ploše 59,26 m2, ploše pro 

nájem 55,20 m2, v domě č. p. 2382, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. 

č. 3671, v k. ú. Přerov, Na odpoledni č.o. 4, s J.H. 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 37,11 m2, ploše pro nájem 

34,23 m2, v domě č. p. 2087, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4008, v k. ú. Přerov, Na hrázi č.o. 26, s P.P. 
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6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 37,88 m2, ploše pro nájem 

34,84 m2, v domě č. p. 2086, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4007, v k. ú. Přerov, Na hrázi č.o. 24, s P.P. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 
 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2270/62/9/2021 Základní škola Přerov, Svisle 13 – Oranžové hřiště 2021  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s výstavbou dětského hřiště v areálu Základní školy 

Přerov, Svisle 13, financovaného v rámci dotačního programu ČEZ Oranžové hřiště 2021 – Pohybem 

ke zdraví, a jeho následným provozem minimálně po dobu 5 let. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2271/62/9/2021 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14 –  logopedické třídy   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2021/2022 zřízení dvou logopedických 

tříd v 1. a 2. ročníku Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, 

Hranická 14, a to pro žáky se závažnými vadami řeči podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), za 

předpokladu splnění podmínek ustanovených v § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, a vykrytí přímých nákladů na vzdělávání této třídy státními 

finančními prostředky přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2272/62/9/2021 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – realizace projektu a přijetí 

nepeněžitého daru  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s účastí Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23 v projektu s názvem „Školní set“ 

vyhlášeném Českomoravským svazem hokejbalu, IČ: 49626485, 
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2. souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23, 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2273/62/9/2021 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy 

Přerov, Trávník 27 organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2274/62/9/2021 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání II. pro ORP Přerov 

(MAP) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 2237/61/8/2021 z 61. schůze Rady města Přerova konané dne 29. 4. 2021, 

 

2. 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. 1A, 1B důvodové zprávy, 

 

3. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského podpisem seznamu investičních záměrů škol a 

školských zařízení dle přílohy bodu 2. tohoto usnesení, 

 

4. 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 
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10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2275/62/10/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 35 (1+0), o ploše 

29,33 m2,v domě č. p. 404, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

481,482,v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem 

*** zastoupeným opatrovníkem statutárním městem Přerov, za nájemné ve výši 1 127,- 

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

předměty dle přílohy č. 1, na dobu 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2a. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 4 (0+1), o ploše 

29,36 m2, v domě č. p. 404, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

481,482,v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní 

*** , za nájemné ve výši 1 128,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude 

upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s 

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

 

2b. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a obcí Horní 

Moštěnice o poskytnutí dotace obcí Horní Moštěnice ve výši 25 000,-Kč za poskytnutí 

obecního bytu zvláštního určení dle bodu 2a tohoto usnesení občance Horní Moštěnice, *** 

 

2c. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k uzavření a podpisu veřejnoprávní 

smlouvy dle bodu 2b návrhu na usnesení.  

 

 

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

 

 

2276/62/10/2021 Odměna ředitelky Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje odměnu pro paní Mgr. Janu Žouželkovou, ředitelku 

příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p. o., jejíž poskytnutí vyplývá z 

„Mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců 

v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19“, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odměna bude vyplacena z prostředků předmětné účelové neinvestiční dotace. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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11. RŮZNÉ 

 

2277/62/11/2021 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává vnitřní předpis č. …/2021, kterým se mění vnitřní předpis 

č. 8/2018 Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 

vnitřního předpisu č. 1/2019, vnitřního předpisu č. 9/2019, vnitřního předpisu č. 10/2019 a vnitřního 

předpisu č. 12/2019, a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2278/62/11/2021 Změna vnitřního předpisu č. 17/2016 Pravidla konání sňatečných 

obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Přerov, ve znění 

pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává vnitřní předpis č. …/2021, kterým se mění vnitřní předpis č. 17/2016 Pravidla konání 

sňatečných obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Přerov, ve znění vnitřního předpisu 

č. 2/2017, č. 24/2017 a č. 2/2019, 

 

2. schvaluje vrácení provozních poplatků vybraných na základě Inominátní smlouvy dle dosud 

platného vnitřního předpisu č. 17/2016, ve znění pozdějších přepisů, neboť dle Ministerstva 

vnitra, odboru všeobecné správy nelze tento druh poplatků v souvislosti s uzavíráním 

manželství vybírat. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2279/62/11/2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření „Dodatku č. 2 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. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2280/62/11/2021 Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na 

kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky v 

k.ú. Čekyně 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dodatku č. 1 dle předloženého vzoru k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na kompenzaci 

nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky v k.ú. Čekyně, schváleným usnesením 

Zastupitelstva města Přerova č. 589/15/9/2020 dne 19.10.2020 a uzavřeným s těmito žadateli: 

 

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 145, na pozemku p.č. 723, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační 

přípojky pro stavební objekt č.ev. 25, na pozemku p.č. 851, k.ú. Čekyně, 

 ***Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 240, na pozemku p.č. 583, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 131, na pozemku p.č. 848/1, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 27, na pozemku p.č. 581, k.ú. Čekyně, 

 ***Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační 

přípojky pro stavební objekt č.p. 166, na pozemku p.č. 841, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 127, na pozemku p.č. 715, k.ú. Čekyně. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2281/62/11/2021 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2021 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci Programu statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 

území města Přerova pro rok 2021 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené výši: 

 ******na demontáž vrat včetně nadsvětlíku a osazení nových vrat objektu č. p. 4, 

Horní náměstí č. o. 4, Přerov, pozemek p. č. 259, k.ú. Přerov, ve výši 52 000 Kč, 

 TeGeMKo s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 225/14, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 07822685, na úpravy vnějších povrchů štítové a přední stěny objektu a opravu 

klempířských prvků objektu nám. T. G. Masaryka č. p. 225, Přerov, pozemek p. č. 309/1, k. ú. 

Přerov, ve výši 76 000 Kč, 

 ****** na odstranění staré omítky – obnovu fasády a výměnu klempířských prvků 

objektu čp. 468, Pod Valy 11, Přerov, pozemek p. č. 368, k. ú. Přerov, ve výši 64 000 Kč. 
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Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou 

Programu;  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit v rámci Programu statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 

území města Přerova pro rok 2021 poskytnutí dotace ****** na památkovou obnovu barokní 

fasády, oken a vrat objektu Horní náměstí č. p. 32 v Přerově, pozemek p. č. 250, k. ú. Přerov.  

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2282/62/11/2021 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2021 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci 

Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

Pro účel A Programu: 

 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 12, IČ: 

47184469, na projekt „Environmentální vzdělávací aktivity v BIOS ve školním roce 2021/2022“, 

ve výši 26 400 Kč, 

 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 

24, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov, Bartošova 24, IČ 1985996, na projekt „Environmentálně 

zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov“, ve výši 26 000 Kč, 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, Havlíčkova 

377/2, IČ: 70259925, na projekt „Ekovýuka 12 – Příroda a zdraví“, ve výši 8 000 Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Havlíčkova 1286/29, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt „Zahrádkáři sobě i městu v roce 2021“, 

ve výši 10 500 Kč, 

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem 750 02 Přerov, Lešetínská 5, IČ: 49558871, na 

projekt „Bylinková zahrádka“, ve výši 25 230 Kč; 

 

 

Pro účel B Programu: 

 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 

11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu „Ekoporadna ORNIS“, ve výši 50 000 Kč; 

 

 

Pro účel C Programu: 

 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 

11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu „Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, 

Přerov“, ve výši 300 000 Kč; 

 

 

 



26 

 

Pro účel D Programu: 

 

 Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 

66743885, na projekt „Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický 

kopec“, ve výši 316 000 Kč, 

 Naše společná krajina z.s., se sídlem č.p. 274, 751 11 Pavlovice u Přerova, IČ: 26550997, na 

projekt „Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna – 3. etapa“, ve výši 34 000 Kč. 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2283/62/11/2021 Petice občanů proti kácení v Přerově 

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 petici občanů, 

 

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi petentům. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2284/62/11/2021 Záměr statutárního města Přerova - vytvoření veřejné grilovací zóny   

v oblasti Laguny 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - vytvoření veřejné 

grilovací zóny v oblasti Laguny. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

 

p. Michal Zácha 

 návrh na usnesení: 

 

2285/62/12/2021 Podnět člena Rady města Přerova p. Michala Záchy 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí způsob financování prodeje nemovitých věcí 

tvořících objekt bývalého Chemoprojektu prostřednictvím institutu zřízení zástavního práva na tyto 

nemovité věci ve prospěch banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., kdy zástavcem 

bude statutární město Přerov a dlužníkem současně korporace DA Trávník s.r.o., sídlem Nádražní 

1640, Roztoky, PSČ 252 63, 06474063 a korporace DA Care s.r.o., sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 

Praha, PSČ 150 00, IČO 01926519. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

Ing. Tomáš Dostal 

 informace ke vzrůstajícím stížnostem občanů bydlících v m.č. Předmostí na dopravní situaci     

u Lidlu 

 

 

13. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 62. schůzi Rady města Přerova konanou dne 13. května 2021     

v 10:45 hodin. 

 

 

V Přerově dne 13. 5. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

člen Rady města Přerova 

 


