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USNESENÍ z 64. schůze Rady města Přerova konané dne 10. června 2021 

 

2338/64/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 64. schůze Rady města 

Přerova konané dne 10. června 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 64. schůze Rady města Přerova konané dne 10. června 2021,  

 

2. schvaluje Ing. Petra Vránu ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze Rady města Přerova.  

 

 

2339/64/4/2021 Rozpočtové opatření č. 11 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.  

 

 

2340/64/4/2021 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření územního 

samosprávného celku - statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 

územního samosprávného celku za roky 2021 a 2022 mezi statutárním městem Přerov a firmou TOP 

AUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 454 77 639. Cena za uvedené 

služby činí 196 000,-- Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 30.04.2023.  

 

 

2341/64/4/2021 Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství pro 

provozovatele předzahrádek 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Odboru ekonomiky jako správci místního poplatku za 

užívání veřejného prostranství zvážit prominutí tohoto místního poplatku pro provozovatele 

předzahrádek. 

 

 

2342/64/5/2021 Revitalizace Juta – Průpich, park Na Přádelně 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje Odbor koncepce a strategického rozvoje zaevidováním předmětného území            

do databáze brownfieldů Czechinvest,  

 

2. pověřuje Odbor Řízení projektů a investic zajištěním projektové dokumentace pro revitalizaci 

území v intencích předloženého konceptu a podáním žádosti o dotaci z prostředků Státního 

fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (Brownfieldů),  

 

3. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci s Odborem koncepce       

a strategického rozvoje jednáním s majitelem areálu JUTA o přípravě záměru, přípravou 

návrhu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která bude součástí žádosti o dotaci, a k jeho 

následnému předložení k rozhodnutí Zastupitelstvu města Přerova,  
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4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci.  

 

 

2343/64/6/2021 Veřejná zakázka „Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov 

XI - Vinary“ - 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 „Stavební 

úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov XI - Vinary“ dle příloh č. 1 - 3,  

 

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

„Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov XI - Vinary“, 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. *** Výbor pro místní část Vinary ***  Výbor pro místní část Vinary 

  
3. *** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, oddělení 

dopravy  

*** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, oddělení 

dopravy 

4. D*** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, oddělení 

dopravy 

*** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, oddělení 

dopravy 

  
Administrátor Organizace  Náhradník administrátora Organizace 

  
*** Odbor řízení projektů a investic *** Odbor řízení projektů a investic 
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5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

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

právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu.  

 

 

2344/64/6/2021 Veřejná zakázka „Energetické úspory BD, nám. Fr. Rasche 3“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 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 

„Energetické úspory BD, nám. Fr. Rasche 3“ dle příloh č. 1 - 2,  

 

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

„Energetické úspory BD, nám. Fr. Rasche 3“, postupem dle ustanovení § 31 zákona                

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu         

s vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Přerov, ve znění č. 05/2018 a ve znění č. 13/2019,  

 

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

 
Pořadové číslo Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění č. 05/2018 a ve znění č. 13/2019, 

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

  
  Člen komise Organizace Náhradník Organizace 
1. *** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
2. *** projektant *** Magistrát města Přerova, Odbor 

správy majetku a komunálních 

služeb, oddělení bytové správy 
3. *** Magistrát města Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, Oddělení investic 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

řízení projektů a investic, 

Oddělení investic 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Magistrát města Přerova, Odbor řízení 

projektů a investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek a dotací 

*** Magistrát města Přerova, 

Odbor řízení projektů a 

investic, Oddělení řízení 

projektů, veřejných zakázek 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

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.  

 

 

2345/64/6/2021 Veřejná zakázka „Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov“ – 

vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov“, 

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 (dále také jako VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP                 

č. 13/2019,  

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 4 společnost AF-PROSTAVBY, s.r.o., se sídlem 

Družstevní I 228, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 06048307, pro nezdůvodnění 

položek mimořádně nízké nabídkové ceny,  

 

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

chodníku u Ztracené ulice, Přerov“, je účastník výběrového řízení společnost JR STAVBY 

CZ, s.r.o., se sídlem Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ: 26875080, jehož 

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

která respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

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

a společností JR STAVBY CZ, s.r.o., se sídlem Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc – 

Hodolany, IČ: 26875080, jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

chodníku u Ztracené ulice, Přerov.“ 

Cena za plnění bude činit: 1 118 291,- Kč bez DPH, tj. 1 353 132,11 Kč včetně 21 % DPH. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřeného radního Michala Záchy, DiS.,            

na základě jeho pověření usnesením 61. Rady města Přerova č. usnesení 2214/61/6/2021 ze 

dne 29. 4. 2021.  

 

 

2346/64/6/2021 Veřejná zakázka „Pořízení 2ks automobilů pro potřeby JSDH Přerov 

VII - Čekyně a JSDH Přerov V - Dluhonice“ -  rozhodnutí o výběru 

dodavatele, rozhodnutí o vyloučení dodavatele, schválení uzavření 

smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 2ks 

automobilů pro potřeby JSDH Přerov VII - Čekyně a JSDH Přerov V - Dluhonice“, které 
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vyplývají z provedení úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,       

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

těchto úkonů podle § 42 odst. 1 zákona,  

 

2. vylučuje ze zadávacího řízení účastníka č. 2 společnost HAGEMANN a.s., IČ 26826925,       

se sídlem Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, z důvodu nesplnění podmínek pro 

podání a sestavení nabídek v zadávacím řízení a podmínky účasti v zadávacím řízení,  

 

3. vylučuje ze zadávacího řízení účastníka č. 3 společnost S A P spol. s r.o., IČ 47543442,         

se sídlem č.p. 24, 257 68 Snět, z důvodu nesplnění podmínek pro podání a sestavení nabídek    

v zadávacím řízení a podmínky účasti v zadávacím řízení,  

 

4. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Pořízení 2ks 

automobilů pro potřeby JSDH Přerov VII - Čekyně a JSDH Přerov V - Dluhonice“ je účastník 

zadávacího řízení MOTO – TRUCK CZ s.r.o., IČ 29460824, se sídlem Seifertova 2834/33, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jehož nabídka byla ekonomicky 2 nejvýhodnější nabídkou na 

základě stanoveného kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny a současně nabídkou, která 

respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

5. schvaluje uzavření úplatné „Kupní smlouvy“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

kupujícím a obchodní společností MOTO – TRUCK CZ s.r.o., IČ 29460824, se sídlem  

Seifertova 2834/33, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako prodávajícím, ve znění přílohy č. 3 

schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

Cena za plnění bude činit 2 222 400,- Kč bez DPH, tj. 2 689 104,- Kč včetně 21 % DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím           

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

 

 

2347/64/6/2021 Veřejná zakázka „ Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 

účely home office “– rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 

Rada města Přerova po projednání ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu              

na dodávky s názvem „ Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro účely home office “, bez udání 

důvodu.  

 

 

2348/64/6/2021 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 

stavební úpravy)“ – vyloučení účastníka zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ dle důvodové zprávy,  

 

2. vylučuje účastníka zadávacího řízení ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno-

Kohoutovice, IČ: 00558010, z důvodu neobjasnění nebo nedoplnění údajů, dokladů, vzorků 

nebo modelů na základě žádosti podle ustanovení § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek.  
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2349/64/6/2021 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva          

o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 

zařízení k distribuční soustavě č. 21_SOBS01_4121803712 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. 21_SOBS01_4121803712 o uzavření budoucích smluv            

o připojení více odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě k napěťové hladině   

0,4 kV (NN) umístěných na kat. území Dluhonice, par. č. 607, mezi ČEZ Distribuce, a.s. 

Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 Děčín, IČ 24729035 jako provozovatelem 

distribuční soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/334, Přerov 

jako žadatelem, s finančními náklady ve výši 62 500,- Kč bez DPH.  

 

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

souvisejícího s uzavřením výše uvedené smlouvy, k jejímu uzavření a podpisu.  

 

 

2350/64/6/2021 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/0331/2021, číslo smlouvy zhotovitele 30-2020, na realizaci stavby 

„Most Př – Žeravice – M02, U Stadionu“ 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy 

objednatele SML/0331/2021, ze dne 22.02.2021, mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, 

a KKS, spol. s r.o., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 42340802, jako zhotovitelem dle přílohy 

č.3. 

  

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

důvodové zprávy.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Most Př – Žeravice – M02,                  

U Stadionu“ se dodatkem č. 1 zvyšuje o 95 635,39 Kč bez DPH, a cena za plnění se Dodatkem č. 1 

mění z ceny 4 915 039,00Kč bez DPH, na cenu 5 010 674,39 Kč bez DPH, tj. 6 062 916,01 Kč vč. 

DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem bude 

realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové, na základě jejího pověření 

usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 1854/51/7/2020 ze dne 19.11.2020.  

 

 

2351/64/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického podílu na 

pozemku p.č. 1271 v k.ú. Přerov 

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

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 9005/71746 na pozemku p.č. 1271 zast. pl. a nádvoří o výměře 

666 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov.  
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2352/64/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 90/101 

v budově bytový dům č.p. 90,  91, 92, příslušné k části obce Přerov       

I-Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) 

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

nebytové jednotky č. 90/101 dílna nebo provozovna v budově bytový dům č.p. 90, 91, 92, příslušné     

k části obce Přerov I-Přerov, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) o celkové výměře      

17 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 90, 91, 

92, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 

596/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 85/8474 z vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

 

2353/64/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova -   částí pozemků p.č. 3391/1, 

6377, 6378, 6381, 6852/1, 7106/50, 7106/51, 7106/52, 7106/53, 7106/54, 

7106/55, 7108/129, 7108/137, 7108/141, 7108/142, 7114/9, 7114/11, 

7114/12, 7114/10 a 7114/13, vše v k.ú. Přerov 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3391/1 vodní plocha        

o výměře cca 38 m2, části pozemku p.č. 6377 ostatní plocha o výměře cca 390 m2, části pozemku p.č. 

6378 ostatní plocha o výměře cca 1391 m2, části pozemku p.č. 6381 ostatní plocha o výměře cca 2255 

m2, části pozemku p.č. 6852/1 ostatní plocha o výměře cca 310 m2, části pozemku p.č. 7106/50 ostatní 

plocha o výměře cca 1 m2, části pozemku p.č. 7106/51 ostatní plocha o výměře cca 42 m2, části 

pozemku p.č. 7106/52 ostatní plocha o výměře cca 17 m2, části pozemku p.č. 7106/53 ostatní plocha    

o výměře cca 17 m2, části pozemku p.č. 7106/54 ostatní plocha o výměře cca 32 m2, části pozemku 

p.č. 7106/55 ostatní plocha o výměře cca 3 m2, části pozemku p.č. 7108/129 ostatní plocha o výměře 

cca 3 m2, části pozemku p.č. 7108/137 ostatní plocha o výměře cca 4 m2, části pozemku p.č. 7108/141 

ostatní plocha o výměře cca 14 m2, části pozemku p.č. 7108/142 ostatní plocha o výměře cca 51 m2, 

části pozemku p.č. 7114/9 ostatní plocha o výměře cca 321 m2, části pozemku p.č. 7114/11 ostatní 

plocha o výměře cca 371 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti PRECHEZA a.s., nábř. Dr. 

Beneše 1170/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, části pozemku p.č. 7114/12 ostatní plocha o výměře 

cca 10 m2 z vlastnictví Ing. P.B., části pozemku p.č. 7114/10 ostatní plocha o výměře cca 69 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti Z.T.L., id.č. R.C.S. Orleáns 540 090 487, rue des Taretes 45, Semoy 

45400, Francouzská republika  a části pozemku p.č. 7114/13 ostatní plocha o výměře cca 172 m2         

v k.ú. Přerov z vlastnictví Ing. M.B. 

 

 

2354/64/7/2021 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku p.č. 

510/8 v k.ú. Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 510/8 orná o výměře 70 m2      

v k.ú. Předmostí a uzavření nájemní smlouvy mezi Českou republikou - Státní pozemkový úřad,         

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774 (jako pronajímatelem)              

a statutárním městem Přerov (jako nájemcem). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou       

s účinností od 1.7.2021, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet prvního dne kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, roční nájemné bude činit 3.150,- Kč, 

t.j. 45,- Kč/m2/rok. Účelem nájmu je realizace cyklostezky (úprava a zatravnění břehu kolem budoucí 

cyklostezky) v rámci stavby "Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS".  
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2355/64/7/2021 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy pachtovní a smlouvy o výpůjčce  - 

vyjmutí částí pozemků p.č. 60/4 a p.č. 60/12 oba v k.ú. Popovice u 

Přerova z předmětu smlouvy  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě a smlouvě      

o výpůjčce ze dne 29.7.2015 mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemků, 

propachtovatelem a půjčitelem) a ***M*** H***, bytem *** (jako pachtýřem a vypůjčitelem), 

kterým bude deklarováno zúžení předmětu pachtu k 3.3.2021 o část pozemku p.č. 60/4 o výměře       

142 m2 a část pozemku p.č. 60/12 o výměře 41 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova a změní se s 

účinností od 1.7.2021 výše pachtovného z původní částky 395,- Kč ročně, t.j. 1,- Kč/m2/rok na částku 

636,- Kč ročně, t.j. 3,- Kč/m2/rok.  

 

 

2356/64/7/2021 Snížení/prominutí nájemného z částí pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Přerov užívaných jako předzahrádka k 

restauračnímu zařízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zabývat se možnostmi prominutí či snížení nájemného hrazeného statutárnímu 

městu Přerovu jakožto pronajímateli za užívání částí pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za účelem provozování restaurační zahrádky do konce roku 2021.  

 

2.  ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb zabývat se přípravou podkladů               

a realizací bodu 1 návrhu na usnesení.  

 

 

2357/64/7/2021 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

částí pozemku p.č. 30/71 v k.ú. Předmostí  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 30/71 ost. pl., jiná plocha           

o výměře 20 m2 v k.ú. Předmostí (komunitní zahrádka levá) mezi statutárním městem Přerov 

jako půjčitelem a Společenstvím vlastníků bytových jednotek v domě č. 3/3 a č. 4/4 na 

Teličkově ulici v Přerově, se sídlem Přerov II-Předmostí, Teličkova 4/4, IČ 25884701 jako 

vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou 3 roky. Účelem výpůjčky bude využití 

části pozemku k zahrádkářským účelům.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 30/71 ost. pl., jiná plocha           

o výměře 20 m2 v k.ú. Předmostí (komunitní zahrádka pravá) mezi statutárním městem Přerov 

jako půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 5, 6, Teličkova 5, 6, v Přerově – 

Předmostí, se sídlem Přerov II-Předmostí, Teličkova 6/6, IČ 25893360 jako vypůjčitelem. 

Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou 3 roky. Účelem výpůjčky bude využití části 

pozemku k zahrádkářským účelům.  
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2358/64/7/2021 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u 

Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu, nájemní smlouvě              

a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MMPr-SML/1723/2018, kterou dne 

21.12.2018 uzavřely statutární město Přerov jako vlastník pozemku, pronajímatel a budoucí 

povinný ze služebnosti a obchodní společnost „FORMEL“ spol. s r.o., IČ 43541534, se sídlem 

U Tenisu 1467/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako stavebník, nájemce a budoucí 

oprávněný ze služebnosti v souvislosti s realizací stavby „Vodovod „STAVEBNINY 

FORMEL“ Horní Moštěnice“ na pozemku p.č. 456/2 (ostatní plocha – silnice) v k.ú. Lověšice 

u Přerova, kterým se oboustranný závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu za podmínek 

stanovených touto smlouvou smlouvu o zřízení služebnosti, jejímž předmětem bude zřízení 

služebnosti spočívající v právu budoucího oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat       

na pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova vodovod a v povinnosti budoucího 

povinného ze služebnosti strpět a umožnit budoucímu oprávněnému ze služebnosti a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na pozemek p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění vodovodu, 

ruší a závazek smluvních stran, který je obsahem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti, zaniká.  

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat na služebném pozemku p.č. 456/2 (ostatní plocha – silnice) v k.ú. 

Lověšice u Přerova vodovodní potrubí včetně příslušenství a v povinnosti povinného                

z věcného břemene výkon tohoto práva strpět a umožnit oprávněnému z věcného břemene        

a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd všemi dopravními prostředky a stavebními 

mechanismy na služebný pozemek p.č. 456/2 (ostatní plocha – silnice) v k.ú. Lověšice             

u Přerova v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou, modernizací, rekonstrukcí 

a případným odstraněním vodovodního potrubí včetně příslušenství a uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem 

služebného pozemku p.č. 456/2 (ostatní plocha – silnice) o výměře 2 323 m2 v k.ú. Lověšice     

u Přerova (povinný z věcného břemene), obchodní společností Vodovody a kanalizace Přerov, 

a.s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako vlastníkem      

a provozovatelem vodovodního potrubí včetně příslušenství (oprávněný z věcného břemene)    

a obchodní společností „FORMEL“ spol. s r.o., IČ 43541534, se sídlem U Tenisu 1467/29, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako investorem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, 

za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč, jejíž výše byla stanovena na základě Vnitřního 

předpisu č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova s účinností od 15.6.2017, která bude 

navýšena o částku odpovídající platné sazbě DPH, přičemž rozsah věcného břemene na 

služebném pozemku p.č. 456/2 (ostatní plocha – silnice) v k.ú. Lověšice u Přerova je vymezen 

geometrickým plánem č. 499-6/2021 ze dne 19.2.2021. Součástí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti je závazek investora uhradit povinnému z věcného břemene 

jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene a uhradit správní poplatek za podání 

návrhu na vklad věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí.  

 

 

2359/64/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemcích p.č. 5875/51, 6105/10, 

6200/1, 7160/1, 7160/2, 7166/49, 7166/87, 7166/92, 7166/135 a 7166/136, 

vše v k.ú. Přerov. 

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

pozemků p.č. 5875/51, 6105/10, 6200/1, 7160/1, 7160/2, 7166/49, 7166/87, 7166/92, 7166/135            

a 7166/136 a umístěním stožáru k tíži pozemků p.č. 6105/10, 6200/1 a 7166/49 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 geometrického plánu č. 6429-329/2016 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 společností 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, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 6429-

329/2016, za jednorázovou úplatu ve výši 100.000,- 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.  

 

 

2360/64/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1016/4 a 1312, 

k.ú. Dluhonice 

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

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

podzemní komunikační vedení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemního komunikačního vedení,      

k tíži pozemků p.č. 1016/4 a 1312, oba v k.ú. Dluhonice, a to ve prospěch společnosti CETIN, a.s.       

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 a uzavření Smlouvy               

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 

750 02 Přerov, IČ 00301825 jako povinným z věcného břemene – služebnosti, společností CETIN, a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 jako oprávněným z věcného 

břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem    

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390 jako stavebníkem. Věcné břemeno bude zřízeno    

na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč včetně DPH za každý z pozemků zatížených 

služebností. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, jednorázovou úhradu za zřízení 

věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru 

nemovitostí uhradí stavebník.  

 

 

2361/64/7/2021 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 

pozemcích p.č. 2155/1 a 2162/2, oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „HV přípojka pro Zdravotní školu Přerov“ na pozemcích p.č. 

2155/1 a 2162/2, oba v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace.  

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného z věcného 
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břemene – služebnosti zřídit a provozovat horkovodní rozvod tepla a s tím spojeného omezení 

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

osobám přístup a příjezd k zatíženým nemovitostem, za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění horkovodního rozvodu tepla k tíži pozemků p.č. 

2155/1 a 2162/2, 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 – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 

věcného břemene – služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

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

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

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

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

IČO: 45193410, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

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

doložení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 

zaměřen rozsah věcného břemene - služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených 

pozemcích budoucím oprávněným. Oprávněný uhradí náklady spojené s vypracováním 

znaleckého posudku, geometrického plánu, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene 

a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru 

nemovitostí.  

 

 

2362/64/7/2021 Smlouva s Českou republikou – Úřadem práce ČR o podmínkách 

užívání prostor v budově administrativy č.p. 2015, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov 

(Smetanova 7) a poskytování služeb v souvislosti s jejich užíváním  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách užívání 

prostoru a poskytování služeb v souvislosti s jejich užíváním ze dne 1.7.2015 mezi statutárním městem 

Přerov a Českou republikou - Úřadem práce České republiky, se sídlem Praha 7 - Holešovice, 

Dobrovského 1278/25, IČ 72496991, jejímž předmětem bude rozšíření předmětu smlouvy o prostor - 

kancelář č. 215 o výměře 27,30 m2 situovaný ve 3. NP v budově administrativy č.p. 2015, příslušné     

k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Přerov (Smetanova 7). 

Účinnost dodatku bude od 1.7.2021.  

 

 

2363/64/8/2021 Základní škola Přerov, Svisle 13 – Oranžové hřiště 2021  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 2270/62/9/2021 z 62. schůze Rady města Přerova konané dne 13. 5. 2021,  

 

2. souhlasí s výstavbou dětského hřiště v areálu Základní školy Přerov, Svisle 13, financovaného 

v rámci dotačního programu ČEZ Oranžové hřiště 2021 – Zpátky ke hraní s kamarády, a jeho 

následným provozem minimálně po dobu 5 let.  

 

 

2364/64/8/2021 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Kouřílkova  

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro školní rok 2021/2022 výjimku z maximálního počtu 

dětí v Mateřské škole Přerov, Kouřílkova 2, kde lze naplnit třídu mateřské školy na odloučeném 

pracovišti Jasínkova 4 do počtu 25 dětí.  



12 

 

 

2365/64/9/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

52,23 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném    

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní *** , za nájemné ve výši 2 008,- 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 obecnímu bytu zvláštního určení č. 12 (1+0), o ploše 

32,74 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem ***, za nájemné ve výši 1 299,- 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.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 78 (1+1), o ploše 

52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č.6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem *** za nájemné ve výši 2 101,- 

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

předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného 

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 99 (1+1), o ploše 

52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném     

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní *** za nájemné ve výši 2 101,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 5, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

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

30,86 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní *** , za nájemné ve výši 1 186,- Kč/měsíc 

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

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

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše pro nájem 54,25 m2, v domě č. 

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

Kojetínská, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem *** za nájemné        

ve výši 3.007 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.  
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2366/64/10/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při provozování očkovacího 

centra 

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

provozování očkovacího centra mezi Statutárním městem Přerov a Agel Středomoravskou 

nemocniční, a. s., Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov – Nemocnicí Agel Přerov, Dvořákova 

75, 751 52 Přerov. 

  

 

2367/64/10/2021 Odměny za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 

monočlánků a baterií ve školním roce 2020/2021 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na nákup potřeb pro 

svou činnost dle vlastního výběru jako odměnu za umístění v soutěži v odděleném sběru použitých 

monočlánků a baterií ve školním roce 2020/2021 těmto základním a mateřským školám v uvedené 

výši: 

  
Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358 2 500 Kč 
Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052 2 000 Kč 
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14,          

IČ: 45180083 
1 500 Kč 

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, odloučené pracoviště Přerov-Lověšice, Mírová 

19, IČ: 70887608 
5 000 Kč 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, odloučené pracoviště Přerov, Sokolská 26,                 

IČ: 62350161 
4 500 Kč 

Mateřská škola Přerov-Újezdec, Hlavní 61, IČ: 70887608, 4 000 Kč 
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14, 

odloučené pracoviště Přerov-Vinary, Za humny 1, IČ: 45180083 
3 500 Kč 

Mateřská škola Optiky Přerov, Optiky 14, odloučené pracoviště Přerov-Kozlovice, 

Grymovská 29/21, IČ: 60782382 
3 000 Kč 

 

 

2368/64/10/2021 Uzavření Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další 

zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti 

Ministerstva vnitra 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje uzavření Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat 

pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra uzavřená mezi STÁTNÍ 

TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, IČ 00001279, DIČ CZ00001279, se sídlem Praha 1, 

Růžová 6, č.p. 943, jako poskytovatelem a Statutárním městem Přerovem, jako příjemcem,     

ve znění, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy.  

 

2 pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu této smlouvy.  
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2369/64/10/2021 Podněty a připomínky z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova,  

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 30.06.2021 

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

na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

V Přerově dne 10. června 2021 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Petr Vrána 

člen Rady města Přerova 

 

 


