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 USNESENÍ z 63. schůze Rady města Přerova konané dne 26. května 2021 

 

2286/63/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 63. schůze Rady města 

Přerova konané dne 26. května 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 63. schůze Rady města Přerova konané dne 26. května 2021,  

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

2287/63/4/2021 Rozpočtové opatření č. 10 

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 dle důvodové zprávy 

(ad 2).  

 

 

2288/63/4/2021 Přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč 

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

Smlouvy o úvěru č. 2021003936 ve výši do 150 mil. Kč se splatností 15 let mezi statutárním městem 

Přerov jako úvěrovaným a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 

57 Praha 5, IČ 00001350, jako úvěrujícím, a to ve znění přílohy č. 4 důvodové zprávy. Úvěr bude 

poskytnut bez zajištění.  

 

 

2289/63/4/2021 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké hody 

2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a statutárním 

městem Přerovem jako příjemcem, ve výši 20 000,- Kč za účelem částečné úhrady výdajů na 

Přerovské svatovavřinecké hody 2021.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:  
PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 4122 210 Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů 
49 649,0 * + 20,0 49 669,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 577,2 + 20,0 2 597,2 

  

a to za podmínky uzavření smlouvy dle bodu 1. návrhu na usnesení.  

 

 

2290/63/4/2021 Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci škod 

po ekologické havárii v řece Bečvě 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč 

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

Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova 

890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 00434167, na částečnou úhradu výdajů 

souvisejících s likvidací škod po ekologické havárii v řece Bečvě. 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 ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 314 454,8 * - 100,0 314 354,8 
2349 110 Ostatní záležitosti vody 

 v zemědělské krajině 
0,0 + 100,0 100,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 24 752,5 + 100,0 24 852,5 

 

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

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

 

 

2291/63/5/2021 Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit přistoupení města do Paktu starostů      

a primátorů pro udržitelnou energii a klima dle důvodové zprávy a přílohy č. 1  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora města Ing. Petra Měřínského 

podpisem formuláře k přistoupení dle přílohy č. 2  

 

3. pověřuje Odbor řízení projektů a investic podáním žádosti o dotaci na aktivity dle Národního 

programu Životního prostředí (NPŽP), výzvy č. 7 Pakt starostů a primátorů pro klima               

a energii, za podmínky přistoupení města do Paktu. Žádost bude zpracována externím 

zpracovatelem.  
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2292/63/6/2021 Veřejná zakázka „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

silnice I/47 v místě napojení EMOS“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“, 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. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 

 

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. *** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 
2. *** Projektant *** Projektant 
3. *** Odbor řízení projektů a investic, 

oddělení investic 
*** Odbor řízení projektů a 

investic, oddělení investic 

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

  
*** 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 náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

2293/63/6/2021 Veřejná zakázka „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ - 

rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

v zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky 
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N006/21/V00004010 na stavební práce s názvem „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“, 

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

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

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

 

2. rozhodla o výběru dodavatele INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 

Meziříčí, IČ: 60775530, kterého v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona vybrala            

k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek,  

 

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

objednatelem a vybraným dodavatelem INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 

Valašské Meziříčí, IČ: 60775530, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

  

Cena za plnění bude činit 11 197 394,26 Kč bez DPH, tj. 13 548 847,05 Kč s DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem a jeho podpis provede, na základě usnesení 58. Rady města Přerova konané dne 

11. března 2021 (č. usn. 2113/58/6/2021), Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora.  

 

 

2294/63/6/2021 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 

účely home office“ – rozhodnutí o vyloučení dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s účastníkem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

2. ekonomicky nejvýhodnější v pořadí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. revokuje usnesení 61. schůze Rady města Přerova dne 29. dubna 2021, usnesení                     

č. 2216/61/6/2021,  

 

2. 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,  

 

3. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 5 společnost DILERIS a.s., Novoveská 1262/95, 

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 26828677, z důvodu nesplnění podmínek pro podání         

a sestavení nabídek účasti ve výběrovém řízení a podmínky účasti ve výběrovém řízení,  

 

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

a společností NIO s.r.o., Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 

26977664, jako prodávajícím, veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup 50ks notebooků           

a dokovacích stanic pro účely home office“. 

  

Cena za plnění bude činit: 830 000,-- Kč bez DPH, tj. 1 004 300 Kč včetně 21% DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a 

kupujícím, bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra Měřínského.  
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2295/63/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Pořízení firewallů“ 

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

veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Pořízení firewallů “ dle důvodové zprávy.  

 

 

2296/63/6/2021 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1593/2020 na 

poskytnutí služeb „Zpracování projektových dokumentací - 

Kompenzace Dluhonice – I. etapa“, Část 2.: Zpracování projektové 

dokumentace „Kompenzace Dluhonice – PD rozvojová lokalita 

Záhumení“ 

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

č. SML/1593/2020 ze dne 4. 11. 2020 na zpracování projektové dokumentace „Kompenzace 

Dluhonice – PD rozvojová lokalita Záhumení“, se zhotovitelem LAPLAN s.r.o., Cejl 504/38, 

Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 29201691, dle přílohy č. 4.  

  

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

důvodové zprávy.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Zpracování projektových dokumentací 

- Kompenzace Dluhonice – I. etapa“, Část 2.: Zpracování projektové dokumentace „Kompenzace 

Dluhonice – PD rozvojová lokalita Záhumení“ se po započtení víceprací zvyšuje o 105 000,00 Kč bez 

DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z původní ceny 1 250 000,00 Kč bez DPH, resp.              

1 290 000,00 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě č. SML/1593/2020 na cenu 1 355 000,00 Kč bez 

DPH, resp. 1 395 000,00 Kč bez DPH. Sazba DPH je 21 %. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1593/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením Rady města Přerova, č. usn. 

1583/42/6/2020, ze dne 6. srpna 2020.  

 

 

2297/63/6/2021 Pověření k uzavření smlouvy „Regenerace sídliště Přerov-Dvořákova 

I. etapa-přeložky inženýrských sítí “ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajištěním projektových dokumentací na vyvolané 

přeložky inženýrských sítí v lokalitě ul. Dvořákova – I. etapa dle doručené cenové a termínové 

nabídky.  

 

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.  

 

 

2298/63/6/2021 Pořízení dopravního automobilu pro JSDH  Přerov VII - Čekyně - 

poskytnutí dotace z Olomouckého kraje  

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje přijetí účelové investiční dotace ve výši 100 000 Kč na úhradu výdajů na pořízení 

dopravního prostředku jednotky SDH Přerov VII - Čekyně,  

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 

1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním městem Přerov, Bratrská 709/34,      

750 02, IČ 00301825 v předloženém znění.  

 

 

2299/63/6/2021 Pořízení dopravního automobilu pro JSDH  Přerov V - Dluhonice - 

poskytnutí dotace z Olomouckého kraje  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové investiční dotace ve výši 100 000 Kč na úhradu výdajů na pořízení 

dopravního prostředku jednotky SDH Přerov V - Dluhonice,  

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 

1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním městem Přerov, Bratrská 709/34,      

750 02, IČ 00301825 v předloženém znění.  

 

 

2300/63/6/2021 Poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na podporu JSDH Přerov VI - 

Újezdec  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 12 000 Kč na částečnou úhradu nákupu 

vybavení jednotky SDH Přerov VI - Újezdec,  

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 

1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním městem Přerov, Bratrská 709/34,     

750 02, IČ 00301825 v předloženém znění.  

 

 

2301/63/6/2021 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Výměna parket ve 

velkém, malém sále a předsálí Městského domu v Přerově" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí dotace ve výši 200.000,00 Kč za účelem částečné úhrady výdajů na akci 

"Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí Městského domu v Přerově"  

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, zastoupeným 

Bc. Janem Žůrkem, členem rady Olomouckého kraje základě pověření hejtmana 

Olomouckého kraje ze dne 30.10.2020, IČ 60609460 a Statutárním městem Přerov, 

zastoupeným Ing. Hanou Mazochovou, náměstkyní primátora, IČ 00301825.  
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2302/63/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické 

náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku „Snížení 

energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na dodávky s názvem „Snížení energetické náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“               

a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – 

rekuperace“, dle důvodové zprávy,  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 314 004,8 * - 6 000,0 308 004,8 
3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210637 

– Energetický projekt FVO a rekuperace 

ZŠ Přerov) 

0,0 + 6 000,0 6 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

2303/63/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí      

z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1374, p.č. 1375, 

p.č. 1377 vše v k.ú. Žeravice  

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

pozemků p.č. 1374 zahrada o výměře 50 m2, p.č. 1375 zahrada o výměře 315 m2 a p.č. 1377 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 50 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova.  

 

 

2304/63/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

(sportovních hal) do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 

3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, 

postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba 

občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na 

pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, na základě využití 

předkupního práva 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí (sportovních hal) do majetku statutárního města Přerova – 

budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené            

na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba občanského vybavení v části obce Přerov 

I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví spolku TJ 

SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov za kupní cenu ve výši 9.000.000,-Kč a podmínek uvedených v návrhu smlouvy, která 

je přílohou tohoto usnesení.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k budově č.p. 3250 stavba občanského vybavení v části obce 

Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budově bez čp/če stavba občanského 

vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov,     
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z vlastnictví spolku TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 9.000.000,-Kč a podmínek uvedených      

v návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.  

 

 

2305/63/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 

1353, 1378, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4)  

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

převod bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 1353, 1378, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/16 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Trávník 4) o výměře 76,9 

m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1351, 

1353, 1378 a na pozemku p.č. 2883/16 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 769/41925                

z vlastnictví statutárního města Přerov do společného jmění manželů P*** D*** a L***D***, ***za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.930.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno 

od daně z přidané hodnoty.  

 

 

2306/63/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. st. 538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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 

do vlastnictví společnosti MFP paper s.r.o., Gen.Štefánika 3581/52, Přerov, IČ: 25899341 za kupní 

cenu 221.340,- Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

 

2307/63/7/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 1596  v k.ú. Žeravice. Dodatek č. 1 ke Smlouvě          

o právu a podmínkách využití účelové komunikace č. I/55 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

1596 dle geometrického plánu č. 635-46/2021 označená jako pozemek p.č. 1596/1 orná půda    

o výměře 1.465 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

společnosti Silack s.r.o., se sídlem Bystrovany č.p. 234, IČ 26840081 za kupní cenu v místě       

a čase obvyklou ve výši 168.475,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně            

z přidané hodnoty.  

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu a podmínkách využití účelové 

komunikace č. I/55 ze dne 28.8.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

vlastníkem komunikace a společností Silack s.r.o., se sídlem Bystrovany č.p. 234, IČ 

26840081 jako stavebníkem a investorem. 

Dodatkem č. 1 se upřesňuje a rozšiřuje rozsah účelové komunikace, která bude využívána jako 

přístupová účelová komunikace v rámci akce "Zemník Žeravice".  
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2308/63/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- pozemků p.č. st. 268/4, p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 a p. č. 556/1, 

vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod pozemku p.č. st. 268/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, pozemku p.č. 367/2 ostatní 

plocha o výměře 30 m2, pozemku p.č. 367/9 ostatní plocha o výměře 9 m2, pozemku p.č. 370/6 ostatní 

plocha o výměře 82 m2 a pozemku p.č. 556/1 ostatní plocha o výměře 16 m2, vše v k.ú. Lověšice          

u Přerova z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví manželů Ing. P*** T***, bytem ***, 

621 00 Brno a E*** T***, bytem ***683 52 Šaratice za kupní cenu v čase a místě obvyklou, 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 50.000,- Kč, včetně DPH. Součástí ujednání kupní smlouvy 

je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemku za období od 14. 9. 2020 do doby právních účinků vkladu 

práva dle této kupní smlouvy ve výši 95,- Kč/m2/rok.  

 

 

2309/63/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 

1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)   

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

převod bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) o výměře 23,08 m2 včetně    

s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 

1094, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 

3067/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2308/203682 z vlastnictví statutárního města Přerov 

do vlastnictví P*** S*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 923.111,-Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

 

2310/63/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 

1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)  

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

převod bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné           

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) o výměře 52,20 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, 

č.p. 1094, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku 

p.č. 3067/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5220/203682 z vlastnictví statutárního města 

Přerov do vlastnictví P*** S*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 1.513.111,-

Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

 

2311/63/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. 

Přerov (Trávník 20)  

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

převod bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-
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Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov (Trávník 20) o celkové výměře 27,10 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1032, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v 

k.ú. Přerov ve výši id. 271/6424 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví P*** S***za 

nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 1.023.111,-Kč. Dodání předmětu převodu je 

osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

 

2312/63/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 2294/2, jehož součástí je budova - stavba pro 

administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-

Město, části pozemku p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7 a částí pozemku 

p.č. 2883/1, vše v k.ú. Přerov a zřízení zástavního práva k těmto 

nemovitým věcem v souvislosti s jejich převodem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2294/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 1 425 m2, jehož součástí je stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná 

k části obce Přerov I-Město, části pozemku p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha), 

označené v geometrickém plánu č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako pozemek p.č. 2294/6 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1 132 m2, pozemku p.č. 2294/7 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 1 458 m2 a částí pozemku p.č. 2883/1 (ostatní plocha - 

ostatní komunikace), označených v geometrickém plánu č. 7151-115/2020 ze dne 19.6.2020 

jako pozemky p.č. 2883/251 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 67 m2 a p.č. 2883/252 

(ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 3 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně všech jejich 

součástí a příslušenství, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví obchodní 

společnosti DA Trávník s.r.o., IČ 06474063, se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, za 

celkovou kupní cenu ve výši 15.947.157,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov jako prodávajícím a obchodní společností DA Trávník s.r.o. jako kupujícím. 

Kupní smlouva bude uzavřena v souvislosti se záměrem obchodní společnosti DA Trávník 

s.r.o. na realizaci stavebních úprav budovy č.p. 1117 (Trávník 30), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2, za účelem poskytování registrované 

pobytové sociální služby – domova se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a k výkonu činností a poskytování služeb 

souvisejících s poskytováním této registrované sociální služby. 

  

Součástí kupní smlouvy bude ujednání, že částka odpovídající kupní ceně bude po podpisu 

kupní smlouvy složena kupujícím na jistotní účet, který bude založen na základě smlouvy o 

jistotním účtu uzavřené dle bodu 2. usnesení u obchodní společnosti UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - 

Michle, jako schovatele a vyplacena schovatelem prodávajícímu do 3 pracovních dnů poté, 

kdy bude schovateli předložen prodávajícím výpis z katastru nemovitostí, na kterém bude 

kupující uveden jako výlučný vlastník předmětu převodu a na kterém nebudou ve vztahu k 

předmětu převodu v části C-LV a D-LV žádné zápisy (zejména, nikoli však výlučně, zástavní 

právo, věcné břemeno, předkupní právo věcné) s výjimkou zástavního práva a dalších práv, 

která budou do katastru nemovitostí zapsána ve prospěch obchodní společnosti UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 

Praha 4 - Michle, jako zástavního věřitele na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k 

nemovitým věcem uzavřené dle bodu 3. usnesení, právní vztahy týkající se předmětu převodu 

nebudou dotčeny změnou (tj. na předmětu převodu nebude vyznačena plomba) a na předmětu 

převodu nebude vyznačena žádná poznámka nebo poznámka spornosti ve smyslu ust. § 24 a 
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násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o jistotním účtu 

mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím, obchodní společností DA Trávník s.r.o., 

IČ 06474063, se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, jako kupujícím a obchodní 

společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem 

Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, jako schovatelem. Jistotní účet bude sloužit k 

vypořádání kupní ceny, kterou bude kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě kupní 

smlouvy uzavřené dle bodu 1. usnesení. Smlouva o jistotním účtu bude uzavřena na dobu 

určitou do dne výplaty poslední části spravované částky, a to úplatně za odměnu ve výši 

16.000,- Kč, kterou prodávající a kupující uhradí schovateli společně (tj. každý uhradí 

schovateli ½ odměny ve výši 8.000,- Kč).  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení zástavního práva k nemovitým 

věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2294/2 (zastavěná plocha         

a nádvoří) o výměře 1 425 m2, jehož součástí je stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 

30), příslušná k části obce Přerov I-Město, části pozemku p.č. 2294/6 (ostatní plocha – 

manipulační plocha), označené v geometrickém plánu č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako 

pozemek p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1 132 m2, pozemku p.č. 

2294/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1 458 m2 a částí pozemku p.č. 2883/1 

(ostatní plocha - ostatní komunikace), označených v geometrickém plánu č. 7151-115/2020 ze 

dne 19.6.2020 jako pozemky p.č. 2883/251 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 67 m2 a 

p.č. 2883/252 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 3 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně 

všech jejich součástí a příslušenství, k zajištění pohledávek obchodní společnosti UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 

Praha 4 - Michle, za obchodními společnostmi DA Trávník s.r.o., IČ 06474063, se sídlem 

Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, a DA Care s.r.o., IČ 01926519, se sídlem Náměstí 14. října 

1307/2, 150 00 Praha, ve výši 12.800.000,- CZK a příslušenství a budoucích pohledávek v 

celkové výši 12.800.000,- Kč, které mohou vzniknout do 31.12.2034, vyplývajících ze 

smlouvy o úvěru uzavřené mezi obchodní společností UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s. jako úvěrujícím na straně jedné a obchodními společnostmi DA Trávník s.r.o. a 

DA Care s.r.o. jako úvěrovaným na straně druhé a uzavření smlouvy o zřízení zástavního 

práva k nemovitým věcem mezi obchodní společností UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s. jako zástavním věřitelem, statutárním městem Přerov jako zástavcem a 

obchodními společnostmi DA Trávník s.r.o. a DA Care s.r.o. jako dlužníky.  

  

Součástí smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem bude závazek zástavce, že v 

době od uzavření této smlouvy až do zániku zástavního práva podle této smlouvy nemovité 

věci tvořící zástavu bez souhlasu zástavního věřitele nezcizí ani nezatíží jakýmkoli právem ve 

prospěch třetí osoby, s tím, že tento závazek se zřizuje jako věcné právo ve prospěch 

zástavního věřitele ve formě zákazu zcizení a zatížení zástavy a vznikne vkladem do katastru 

nemovitostí, přičemž zákaz zcizení a zatížení se nevztahuje na prodej nemovitých věcí 

tvořících zástavu do vlastnictví obchodní společnosti DA Trávník s.r.o.  

 

 

2313/63/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná 

rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 

2554/7 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 

rodinná rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. 

Přerov, ze společného jmění manželů R*** K***, bytem ***, 750 02 Přerov a M*** K***, 

bytem ***, 750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 400.000,-Kč.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k budově č.e. 608 rodinná rekreace v části obce Přerov I-Město, 

postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, ze společného jmění manželů R*** K***, 

bytem ***, 750 02 Přerov a M*** K***, bytem ***750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 

400.000,- Kč.  

 

 

2314/63/7/2021 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - komunikace a částí pozemků p.č. 560, p.č. 226, p.č. 375, p.č. 

379, p.č. 562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

bezúplatný převod:  

  

- příjezdové a obslužné komunikace umístěné na částech pozemků p.č. 560 dle geometrického plánu č. 

516-17/2021 označené jako p.č. 560/2, p.č. 226 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené 

jako p.č. 226/2, p.č. 375 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 375/2, p.č. 379 

dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 379/2, p.č. 562 dle geometrického plánu č. 

516-17/2021 označené jako p.č. 562/2, p.č. 565 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené 

jako p.č. 565/2, p.č. 704 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 704/2 vše v k.ú. 

Čekyně  

a části pozemku p.č. 560 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 560/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 1201 m2 z podílového spoluvlastnictví:  

SJM manželů *** P*** a D*** F***, bytem *** k id 1/6,  

***. M*** F***, bytem *** k id 1/6,  

*** Z*** K***, bytem *** i id 1/6,  

SJM manželů *** S*** a ***. I*** M***, bytem *** k id 1/6 

SJM R*** P***, bytem *** a *** I*** P***, bytem *** k id 1/6 

SJM manželů ***B*** a ***. L*** S***, bytem *** k id 1/6, 

  

- části pozemku p.č. 226 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 226/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 105 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů *** I*** 

P***, bytem ***a R*** P***, bytem *** 

  

- části pozemku p.č. 375 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 375/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů *** I*** a 

*** S*** M***, oba bytem ***,  

  

- části pozemku p.č. 379 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 379/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů *** P*** a 

D*** F***, bytem ***, 

  

- části pozemku p.č. 562 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 562/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví *** M*** F***, bytem *** 

  

- části pozemku p.č. 565 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 565/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů *** B*** a 

*** L*** S***, bytem ***, 
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 - části pozemku p.č. 704 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 704/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví *** Z*** K***, *** 

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi vlastníky pozemků p.č. 560, p.č. 

226, p.č. 375, p.č. 379, p.č. 562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně jako budoucími dárci a 

statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena do 30 dnů 

od doručení geometrického plánu na rozdělení pozemků potvrzeného katastrálním úřadem budoucímu 

obdarovanému a současně doručení souhlasu (rozhodnutí) o dělení pozemků, případně jiného 

dokumentu potřebného pro zápis změn navrhovaných geometrickým plánem, nejpozději však do 1 

roku od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

 

2315/63/7/2021 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 368/4 za část pozemku 

p.č. 368/2 oba v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu části 

pozemku p.č. 368/4 orná půda o výměře 1395 m2 v k.ú. Předmostí dle geometrického plánu č. 1293-

100/2019  ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 368/2 orná půda o výměře 

1395 m2 v k.ú. Předmostí dle geometrického plánu č. 1293-100/2019 ve vlastnictví pana *** J*** 

K***, bytem *** s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 69.750,- Kč ve prospěch statutárního 

města Přerova.  

 

 

2316/63/7/2021 Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 5289/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část 

pozemku p.č. 5290/97 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Dřevočal 

s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit směnu části 

pozemku p.č. 5289/2 ost. plocha, ost. komunikace označené dle geometrického plánu č. 7281-25/2021 

jako pozemek p.č. 5289/108 ost. pl., jiná plocha o výměře 91 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 5290/97 ost. plocha, jiná plocha označeného dle 

geometrického plánu č. 6996-111/2019 jako pozemek p.č. 5290/246 ost. pl., ost. komunikace o 

výměře 76 m2 ve vlastnictví společnosti DŘEVOČAL s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Sušilova 

1137/51, IČ 27773434. Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve 

prospěch statutárního města Přerova ve výši 5.700,- Kč.  

 

 

2317/63/7/2021 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku 

p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  - dodatek  

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

dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě na pozemek p.č. 6696 ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 583 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku 

p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o výměře 135 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Stavební 

bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 128/41, IČ 00053236 uzavřené dne 

15.9.2020. 

Dodatek č. 1 se týká změny čl. II odst. 3 smlouvy, jehož nové znění zní: "Smluvní strany se dohodly, 

že budoucí první směňující vyzve budoucího druhého směňujícího k uzavření směnné smlouvy, dle 

této smlouvy o budoucí smlouvě směnné do 6 měsíců poté, co bude geometrickým plánem zaměřena 
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část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov po provedení stavby “propojení cyklostezek Velká Dlážka - 

Hranická”, nejpozději však do 30.6.2022." Ostatní ujednání smlouvy se nemění.  

 

 

2318/63/7/2021 Přechodné snížení nájemného z nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerov - z prostor v budově občanské vybavenosti 

č.p. 2621, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 5198/8, pozemku p.č. 5198/57  v k.ú. Přerov a movitých 

věcí (Žižkova 12) a z prostor v budově jiná stavba  č.p. 1586, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5307/75 v k.ú. Přerov 

(Bří Hovůrkových 10)  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2021 nájemci, příspěvkové 

organizaci Olomouckého kraje Středisku volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 

Přerov I-Město, Žižkova 2621, IČ 47184469 z prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 

2621, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 5198/8 v k.ú. 

Přerov (Žižkova 12) o celkové výměře 812,01 m2, z pozemku p.č. 5198/57 ost. pl., ost. 

komunikace o celkové výměře 1.475 m2 v k.ú. Přerov a movitých věcí na základě nájemní 

smlouvy uzavřené se statutárním městem Přerov dne 19.12.2003, ve znění dodatků č. 1 ze dne 

5.2.2008, č. 2 ze dne 3.5.2010 a č. 3 ze dne 14.7.2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu      

v ČR dne 5.10.2020 ve výši 5/12 z ročního nájemného pro rok 2021.  

 

2. schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2021 nájemci, příspěvkové 

organizaci Olomouckého kraje Středisku volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 

Přerov I-Město, Žižkova 2621, IČ 47184469 z prostor v budově jiná stavba č.p. 1586, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5307/75 v k.ú. Přerov (Bří 

Hovůrkových 10) o celkové výměře 229,18 m2 na základě nájemní smlouvy uzavřené se 

statutárním městem Přerov dne 10.6.2010 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 

5.10.2020 ve výši 3/12 z ročního nájemného pro rok 2021.  

 

 

2319/63/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1064/9, v k.ú. Bochoř 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na služebném pozemku 

stavbu „Výtlačný řad od ČS“ a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

umístěním, provozováním, opravami, údržbou, obnovou a odstraněním stavby „Výtlačný řad od ČS“, 

k tíži pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Bochoř, a to ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 

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

v rozsahu dle geometrického plánu č. 448-329/2016 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 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56,        

140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti. Smlouva      

o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 

448-329/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  
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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.  

 

 

2320/63/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 1367, p.č. 1449/2, 

p.č. 1477/2, vše v k.ú. Bochoř 

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

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

plynárenské zařízení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, k tíži pozemků p.č. 1367, 

p.č. 1449/2, p.č. 1477/2, vše v k.ú. Bochoř, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 v rozsahu dle geometrického plánu č. 

460-159/2016 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 GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, 

zastoupenou společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 

IČ 27935311 jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 

65993390,jako investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu 

neurčitou, dle geometrického plánu č. 460-159/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 30.000,- Kč.        

V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

  

Investor 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.  

 

 

2321/63/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 a 

pozemku p.č. 2140 v k.ú. Přerov (Nám.Svobody 4)  

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

jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Nám.Svobody 4) o výměře 77,22 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a na pozemcích p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří, p.č. 2140 ost. 

pl. v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/185721 z vlastnictví statutárního města Přerov za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce 

Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na realitním webu statutárního města 

Přerov.  

 

 

2322/63/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. 

Přerov (Trávník 18)  
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Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod bytové 

jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) o výměře 27,15 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce Přerov          

I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov ve výši id. 2715/78480 z vlastnictví statutárního města Přerov za podmínek uvedených v 

důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města 

Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na realitním webu statutárního města Přerov.  

 

 

2323/63/7/2021 Stavba „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes 

výstaviště“ - převod dokumentace a práv a povinností ze stavebního 

povolení a územního rozhodnutí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení č. 708/18/4/2021, bod 1, 

bod 2, bod 3 a bod 4 přijaté na 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12.4.2021.  

 

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

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

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

stavbu „Propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" v rozsahu SO 

101.1.1. MK Lipnická-U Výstaviště (km 0,100-0,320) a z územního rozhodnutí č. 11/2020 

vydaného dne 29.1.2020 Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí pod č.j. MMPr/023141/2020/VaP na stavbu „Propojení komunikace ulice Kopaniny-

Lipnická přes výstaviště" v rozsahu SO 401.1.1. Veřejné osvětlení MK Lipnická -                   

U Výstaviště (km 0,000-0,320) a převod odpovídající části projektové dokumentace, kterou 

zpracovala společnost EPROJEKT s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/15, 75002 Přerov I - Město,  

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

62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov k id 1/2 a společností 

NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/2 

jako nabyvateli za dohodnutou úplatu ve výši 192.670,- Kč bez DPH.  

 

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

vyplývajících z Rozhodnutí vydaného dne 9.9.2020 Magistrátem města Přerova, Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MMPr/188696/2020/PeZ o povolení k 

nakládání s povrchovými vodami - jinému nakládání a stavebnímu povolení ke stavbě vodního 

díla "Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště, SO 301.1. - Odvodnění 

MK Lipnická - U Výstaviště" a z Územního souhlasu č. 122/2020 vydaného dne 29.7.2020 

Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. 

MMPr/159092/2020/VaP s umístěním stavby "Přípojka NN k čerpací jímce" Přerov, Přerov      

I-Město a převod odpovídající části projektové dokumentace v rozsahu SO 301.1. - 

Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště", SO 403 Rozvody NN a SO 403.1 Rozvody NN        

k čerpací jímce mezi statutárním městem Přerov jako převodcem a společností EMOS 

property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov k id 

1/2 a společností NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov 

I-Město k id 1/2 jako nabyvateli za dohodnutou úplatu ve výši 249.260,- Kč bez DPH.  

 

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

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

stavebního úřadu a životního prostředí dne 29.1.2020, pod č.j. MMPr/023141/2020/VaP - 

záměr umístění stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" 

Přerov, Přerov I-Město v rozsahu SO 101.1.2 – MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,320 – 
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0,500), SO 101.1.3 – MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,500 – 0,650), SO 101.1.4 – Stezka 

pro chodce a cyklisty, SO 101.1.5 – Chodníky a nástupiště BUS, SO 201 – Most přes náhon 

Strhanec, SO 301.2 – Dešťová kanalizace U Výstaviště, SO 401.1.2 – Veřejné osvětlení MK 

Lipnická –  U Výstaviště (km 0,320 – 0,500), SO 401.1.3 – Veřejné osvětlení MK Lipnická –                    

U Výstaviště (km 0,500 – 0,700), SO 402 – Přeložka NN (NORSOL s.r.o.) a převod práv         

a povinností vyplývajících ze stavebního povolení č. 38/2020 vydaného Magistrátem města 

Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením stavební úřad dne 

23.9.2020 pod č.j. MMPr/200908/2020/Sko v rozsahu SO 101.1.3 – MK Lipnická –                

U Výstaviště (km 0,500 – 0,650), SO 101.1.4 – Stezka pro chodce a cyklisty, SO 101.1.5 – 

Chodníky a nástupiště BUS, SO 201 – Most přes náhon Strhanec, SO 301.2 – Dešťová 

kanalizace U Výstaviště a převod odpovídající části projektové dokumentace mezi statutárním 

městem Přerov jako převodcem a společností NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako nabyvatelem za dohodnutou úplatu ve výši 

984.810,- Kč bez DPH. 

 

 

2324/63/7/2021 Uzavření Smlouvy o vybudování horkovodní přípojky a objektové 

předávací stanice, o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro 

vytápění a dodávce teplé vody, o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene - budova Zdravotní školy Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o vybudování horkovodní přípojky a 

objektové předávací stanice, o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro vytápění a dodávce 

teplé vody, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je vybudování tepelného 

zařízení, a to horkovodní přípojky a objektové předávací stanice horká voda/teplá voda v budově č.p. 

2804, na ul. nám. Přerovského povstání v Přerově (Zdravotní škola), která je součástí pozemku p.č. 

2155/4 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako budoucím 

odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 2, IČO: 45193410 jako budoucím dodavatelem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

odpovídající právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit, provozovat, udržovat              

a opravovat součást rozvodného tepelného zařízení a s tím spojeného omezení povinného 

spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup          

a příjezd k zatíženým nemovitým věcem, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění tepelného zařízení k tíži pozemku p.č. 2155/4, budově č.p. 2804, která je 

jeho součástí, vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti 

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IČO: 45193410. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým 

posudkem.  

 

 

2325/63/7/2021 Čištění státních a krajských komunikací I., II., III. třídy  

Rada města Přerova po projednání mění část svého usnesení č. 2266/62/8/2021, kdy nově zní: 

  

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. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

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

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
836 486,6 + 250,0 836 736,6 

  

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po 

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

 

 

2326/63/7/2021 Veřejná zakázka “ Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“ - 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

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 nadlimitní veřejné zakázky 

N006/21/V00006017 na dodávky s názvem „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“, 

které vyplývají z provedení úkonů spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního 

předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Přerov“ ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu č. 

13/2019, a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů,  

 

2. rozhodla o výběru dodavatele VIA ALTA a.s., Nádražní 377, 675 21 Okříšky, IČ: 26906741, 

kterého vybrala k uzavření smlouvy jako jediného účastníka výběrového řízení,  

 

3. schvaluje uzavření úplatné smlouvy o dílo na dodávky mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem VIA ALTA a.s., Nádražní 377, 675 21 Okříšky, IČ: 

26906741, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 4 schválené zadávací dokumentace veřejné 

zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

  

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a bude činit: 8 841 200,00 Kč bez DPH, 

sazba DPH 21 %. 

  

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem  

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 57. schůze 

Rady města Přerova konané dne 25. února 2021 (č. usn. 2095/57/7/2021), pověřen Michal 

Zácha, radní statutárního města Přerova pro oblast správy majetku, komunálních služeb a 

majetkoprávních záležitostí.  

 

 

2327/63/7/2021 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci 

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

a převod na podrozvahový účet pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním 

bytu, vyúčtování služeb, soudních poplatcích a poplatku z prodlení k datu 07.06.2021 v částce 

930.753,00 Kč za panem Š.L., bývalým nájemcem bytu v objektu k bydlení č.p. 2147, příslušném       

k části obce Přerov I – Město.  

 

2328/63/8/2021 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – dvě přípravné třídy   

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení dvou přípravných tříd Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, pro školní rok 2021/2022, a to v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb.,              
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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 vykrytí přímých nákladů na vzdělávání těchto tříd státními finančními 

prostředky přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje.  

 

 

2329/63/8/2021 ZŠ a MŠ Hranická – zrušení součásti středisko volného času  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit středisko volného času, typu dům dětí     

a mládeže, které je součástí příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského              

a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II 

– Předmostí, Hranická 14, ke dni 31. 8. 2021,  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině 

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

45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14. Znění dodatku je přílohou č. 

1 důvodové zprávy.  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit 1. náměstka primátora Mgr. Petra 

Koubu podpisem žádosti o změnu zařazení Základní školy J. A. Komenského a Mateřské 

školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, v rejstříku škol a školských zařízení vedeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, za podmínky schválení usnesení v bodě č. 1 

tohoto usnesení.  

 

 

2330/63/8/2021 KSK Limit, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B 

statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 28 000 

Kč z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro oblast sportu a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a žadatelem 

KSK Limit, z.s., U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 04995619, na částečnou 

úhradu nákladů organizace sportovní akce Extrémní překážkový závod Geroy 2021. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021.  

 

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

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
    Dotační program B 337,8 - 28,0 309,8 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 
652,0 + 28,0 680,0 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit 1. náměstka primátora Mgr. Petra 

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

 

 

2331/63/8/2021 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídách MŠ Újezdec  
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Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2021/2022 výjimku z maximálního počtu 

dětí v Mateřské škole Přerov–Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace, kde lze naplnit třídu 

mateřské školy v Újezdci i třídu mateřské školy odloučeného pracoviště v Lověšicích do počtu 25 

dětí.  

 

 

2332/63/9/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+kk), o ploše pro nájem 62,34 m2, v domě č. p. 

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

Fr. Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše pro nájem 28,69 m2, v domě č. p. 

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

Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem *** za nájemné ve 

výši 1.590 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro nájem 56,12 m2, v domě č. p. 

2516, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5745/24, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť III, č. o. 2 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, za nájemné ve 

výši 3.110 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  (1+1), o ploše pro nájem 39,45 m2, v domě č. p. 

1946, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní ***, za nájemné ve 

výši 1.967 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení a to za 

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

spojené s užíváním bytu.  

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 42 v Přerově, Jižní čtvrť II/13       

a č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/2, s paní *** 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 42 v Přerově, Jižní čtvrť II/13,       

s panem *** 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 42 v Přerově, Jižní čtvrť II/13        

a č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/2, s paní *** 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/2,          

s paní *** 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/2,         

s paní *** 
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10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť III/2,         

s panem *** 

 

 

2333/63/10/2021 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na III. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na III. etapu celkové opravy střechy kostela sv. 

Vavřince v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, 

IČ: 45180199, ve výši 350 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací         

na podporu na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro 

rok 2021;  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 314 354,8* - 350,0 314 004,8 
3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0 + 350,0 350,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
24 852,5* + 350,0 22 205,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

2334/63/10/2021 Obecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně závazná 

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

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

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

5/2020, Obecně závazné vyhlášky č. 6/2020 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

 

 

 

2335/63/10/2021 Souhlas zřizovatele s proplacením faktur souvisejících s pořádáním 37. 

ročníku Československého jazzového festivalu 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. vyslovuje souhlas zřizovatele s proplacením faktur ve výši 30.169,-- Kč, souvisejících             

s pořádáním 37. ročníku Československého jazzového festivalu,  

 

2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova Mgr. 

Jaroslava Macíčka uzavřením smlouvy s Nadačním fondem přerovského jazzového festivalu, 

Kratochvílova 1, Přerov, IČ 459558005 o přefakturaci nákladů ve výši 30.169,-- Kč, 

spojených s reklamní kampaní k 37. ročníku Československého jazzového festivalu s tím,       

že úhrada bude provedena z úspor finančních prostředků na oslavy 2021.  

 

 

2336/63/10/2021 Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje, a.s. 

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

změny stanov společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501, dle přílohy tohoto materiálu.  

 

 

2337/63/10/2021 Podnět náměstka primátora Mgr. Petra Kouby 

Rada města Přerova po projednání pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu vznikem pracovní 

skupiny, která se bude zabývat záměrem výstavby nové multifunkční haly v Přerově.  

 

 

V Přerově dne 26. května 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Bohumír Střelec 

člen Rady města Přerova 

 


