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ZÁPIS 

 

z 65. schůze Rady města Přerova konané dne 24. června 2021 

 

 

PROGRAM: 

 
 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 12 Ing. Mazochová 

4.2 Pověření k uzavírání smluv  Ing. Mazochová 

4.3 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Mazochová 

4.4 Zapojení dotace poskytnuté Olomouckým krajem Kulturním a 
informačním službám města Přerova na "Přerovské 
svatovavřinecké hody 2021" 

primátor 

5. Rozvojové záležitosti    

5.1 Dohoda o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování svedení 
vody z podjezdu k rybníkům v Předmostí  

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Cyklostezka Palackého - žádost o dotaci  Ing. Mazochová 

6.2 Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda, Přerov Ing. Mazochová 

6.3 Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
Trávník 27 - žádost o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.4 Pořízení firewallů Ing. Mazochová 

6.5 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo SML/0466/2021 na 
realizaci stavby „Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí 
Městského domu v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 
účely home office“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.7 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Propustek ev.č. Př-Vin-P3 na ul. U Zahradnictví 
v Přerově XI – Vinarech“ - schválení zadávacích podmínek a 
zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 
stavební úpravy)“ – schválení výběru dodavatele a schválení 
uzavření smlouvy 

Primátor a  
Ing. Vrána 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 58 v 
k.ú. Žeravice  

p. Zácha 
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č.  460/1 
o výměře cca 80 m2, pozemku p.č. 460/2 a pozemku p.č. 460/3, 
vše v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 461/2 v k.ú. Přerov ve 
vlastnictví právnické osoby. 

p. Zácha 
 

7.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 7204, p.č. 7219, p.č. 7257 v k.ú. Přerov, p.č. 1305/2 
v k.ú. Henčlov, p.č. 2604/1 a p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad 
Bečvou. 

p. Zácha 
 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  
nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 
administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

p. Zácha 
 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 
části pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 
 

7.6.2 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

p. Zácha 
 

7.6.3 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 216/9 a pozemku p.č. st. 540 oba v k.ú. 
Předmostí – dodatek č. 1 

p. Zácha 
 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 519, p.č. 
528/7, p.č. 528/8  a p.č. 571/2 vše v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 
 

7.7.2 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem 
nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 
396/3 v  k.ú. Vinary u Přerova 

p. Zácha 
 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1633/1, 
1665/1, 2176/27, 1660 a 1602/2 k.ú. Bochoř. 

p. Zácha 
 

7.7.4 Zřízení věcného břemene - služebnosti k nemovitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemkům p.č. 549/13 v 
k.ú. Lověšice u Přerova a p.č. 1477/2, p.č. 1665/1, p.č. 2176/27, 
vše v k.ú. Bochoř 

p. Zácha 
 

7.8.1 Podnájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 a č. 5 v polyfunkčním 
bytovém domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

p. Zácha 
 

7.12.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k podílu id. ½ pozemku p.č. 
590/7 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) povinným z 
předkupního práva. 

p. Zácha 
 

7.12.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 49/3 v 
budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-
Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13) 

p. Zácha 
 

7.12.3 Příkazní smlouva - pronájem parkovacích karet pro volné 
parkování na parkovišti na střeše obchodní galerie (budova 
bývalého Prioru) na ul. Čechova v Přerově - uzavření dodatku č. 1                                                                                                                                                                               
Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - 
400 ks parkovacích karet pro volné parkování na parkovišti na 
střeše GALERIE PŘEROV na ul. Čechova v Přerově 

primátor a  
p. Zácha 
 

7.12.4 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPIC/MS/2021/00060, která bude dotčena stavbou „Parkoviště 
ulice Budovatelů, Přerov“.  

p. Zácha 
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7.12.5 Veřejná zakázka “ Modernizace systému sběru v Přerově v rámci 
ITI“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy 

primátor a 
Ing. Střelec 

7.12.6 Dohoda o spolupráci - úklid prostranství na Švédských šancích p. Zácha 

7.12.7 Dohoda o užívání pozemků za účelem zřízení dočasné objízdné 
trasy přes Výstaviště Přerov – materiál na stůl 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Odměny ředitelům škol a školských zařízení, Městské knihovny v 
Přerově a Sociálních služeb města Přerova 

Mgr. Kouba 

8.2 Úprava platu ředitelů základní školy   Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

8.4 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Lešetínská  Mgr. Kouba 

8.5 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I a Český 
svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov II – žádosti o 
poskytnutí peněžitých darů  

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Obec přátelská seniorům 2021 - přijetí nepeněžitého daru, 
smlouva o bezúplatném užívání 

Mgr. Kouba 

9.2 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům Mgr. Kouba 

9.3 "Zázemí pro poskytování sociálních služeb Charity Přerov v 
Přerově - Předmostí" – souhlas s projektem a jeho realizací na 
území obce Přerov 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Podpora programových produktů firmy ESRI pro roky 2022–2024 primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 

 

 
Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

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

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

 

Omluveni:  Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

 

  

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

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

Zdeněk Daněk – vedoucí odd. organizačního KP 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 
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ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 65. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 24. června 2021  

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

se právoplatně usnášet.  

 

Primátor Ing. Měřínský informoval o předloženém materiálu  „na stůl“: 

 

7.12.7 – Dohoda o užívání pozemků za účelem zřízení dočasné objízdné trasy přes Výstaviště Přerov 

Navrhovatel: p. Michal Zácha  

 

 

 

2370/65/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 65. schůze Rady města 

Přerova konané dne 24. června 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 65. schůze Rady města Přerova konané dne 24. června 2021, 

 

2. schvaluje Mgr. Ladu Galovou ověřovatelkou usnesení a zápisu 65. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Hlasování o programu a o ověřovatelce: 11 pro - jednomyslně 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

bez písemné předlohy 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

2371/65/4/2021 Rozpočtové opatření č. 12 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1), 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 

(ad 2). 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2372/65/4/2021 Pověření k uzavírání smluv  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 809/27/4/2008 ze dne 13.02.2008, 

 

2.  pověřuje primátora statutárního města Přerova k uzavírání a ukončení smluv týkajících se 

bankovních produktů a bankovních služeb mezi statutárním městem Přerov a peněžními 

ústavy včetně dodatků, 

 

3. ukládá odboru ekonomiky informovat vždy na následující schůzi rady města o uzavřených 

smlouvách týkajících se bankovních produktů a bankovních služeb mezi statutárním městem 

Přerov a peněžními ústavy včetně dodatků. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2373/65/4/2021 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí 

informaci o hospodaření společností Teplo Přerov, a. s., Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 

Technické služby města Přerova, s. r. o., Sportoviště Přerov, s. r. o. a Přerovská rozvojová, s. r. o., za 

rok 2020. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2374/65/4/2021 Zapojení dotace poskytnuté Olomouckým krajem Kulturním a 

informačním službám města Přerova na "Přerovské svatovavřinecké 

hody 2021" 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, IČ:60609460 jako poskytovatelem a Kulturními a 

informačními službami města Přerova, se sídlem Přerov I- Město, nám. T. G. Masaryka 150/8, 
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IČ:45180512 jako příjemcem ve výši 150.000,- Kč na "Přerovské svatovavřinecké hody 

2021". 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  4122 210  Neinvestiční přijaté transfery 

 od krajů 

49 669,0 + 150,0 49 819,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  141  Kulturní a informační služby města  

 Přerova 

17 699,0 + 150,0 17 849,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova  

 - příspěvek na provoz a investice 

16 906,3 + 150,0 17 056,3 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2375/65/5/2021 Dohoda o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování svedení vody 

z podjezdu k rybníkům v Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o vzájemné spolupráci a podpoře při 

vybudování svedení vody z podjezdu k rybníkům v Předmostí mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, firmou Navos, a.s., IČO: 47674857, 

Čelakovského 1858/27, 767 01, Kroměříž, Správou železnic, státní organizace, IČO: 709 94 234, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací Přerov, IČO: 

18050387, U Rybníka 1034/13 Přerov I – město a statutárním městem Přerovem, IČO: 00301825, 

Bratrská 34, 750 11 Přerov I - Město. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

2376/65/6/2021 Cyklostezka Palackého - žádost o dotaci  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektu "Cyklostezka Palackého", který bude předložen v rámci 

ITI Olomoucké aglomerace, 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit projektový záměr a žádost o dotaci             

z Integrovaného regionálního operačního programu v souladu s výzvou ITI Olomoucké 

aglomerace na  projekt "Cyklostezka Palackého", 

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2377/65/6/2021 Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda, Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje Odbor Řízení projektů a investic zajištěním opravy části vzduchotechnického 

zařízení – výměny výměníku tepla v jednotce strojovny vzduchotechniky v kině Hvězda v 

Přerově u společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o., Nademlejnská 1069/24, Hloubětín, 198 

00 Praha 9, IČ 06120059 

 

2. pověřuje vedoucí Odboru řízení a investic Ing. Ivanu Pinkasovou k jednání o uzavření 

právního jednání souvisejícího s uzavřením výše uvedené smlouvy, k jejímu uzavření a 

podpisu. 

 

 

2378/65/6/2021 Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 

27 - žádost o dotaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí informaci o projektu "Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Trávník 27", který bude předložen v rámci ITI Olomoucké aglomerace, dle důvodové 

zprávy, 

 

2. ukládá připravit projektový záměr záměry a žádost o dotaci z Integrovaného regionálního 

operačního programu v souladu s výzvou ITI Olomoucké aglomerace, 

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2379/65/6/2021 Pořízení firewallů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Pořízení firewallů“ v 

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

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

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

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

§ 53 a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení 

firewallů“, postupem dle ustanovení § 53 zákona, tj. uveřejněním výzvy k podání nabídek na 

profilu zadavatele podle § 214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený 

počet dodavatelů, 

 

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

 
P.č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

 

4. schvaluje dle § 42 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

  
p.č. Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
1. *** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 
2. *** Vedoucí odboru vnitřní správy *** Vedoucí oddělení informačních a 

komunikačních služeb  
3. *** Oddělení informačních a komunikačních služeb  *** Oddělení informačních a 

komunikačních služeb  
4. *** Oddělení informačních a komunikačních služeb  *** Oddělení informačních a 

komunikačních služeb  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
Mgr.Veronika Sovová 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 podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2380/65/6/2021 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo SML/0466/2021             

na realizaci stavby „Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí 

Městského domu v Přerově“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

č. SML/0466/2021 ze dne 9. 3. 2021, na realizaci stavby „Výměna parket ve velkém, malém sále a 

předsálí Městského domu v Přerově“, se zhotovitelem Petr Glos PODLAHÁŘSTVÍ, se sídlem 

Partyzánská 168, 686 09 Uherské Hradiště – Míkovice, IČ: 65817591, dle přílohy č. 4.  

 

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce a méněpráce). Cena za plnění se 

dodatkem č. 1 snižuje o 125 093,75 Kč bez DPH, z původní ceny 2 248 966,64 Kč bez DPH sjednané 

ve smlouvě, na konečnou cenu 2 123 872,89 Kč bez DPH.  

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0466/2021 

mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany 

Mazochové, na základě jejího pověření usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 2002/55/6/2021    

ze dne 27. 1. 2021. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2381/65/6/2021 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 

účely home office“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Nákup 50ks 

notebooků a dokovacích stanic pro účely home office“ dle přílohy č. 1-2, 

 

2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

„Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro účely home office“, 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: 
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Pořadové číslo Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 
7. *** *** 

 

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 Náhradní

k 
Organizace 

1. *** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
2. *** Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy *** Magistrát města Přerova, Odbor 

vnitřní správy, odd. informačních a 

komunikačních služeb 
3. *** Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy, 

odd. informačních a komunikačních služeb 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

vnitřní správy, odd. informačních a 

komunikačních služeb 
4. *** Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy, 

odd. informačních a komunikačních služeb 
*** Magistrát města Přerova, Odbor 

vnitřní správy, odd. informačních a 

komunikačních služeb 

  
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 

 

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. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

2382/65/6/2021 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 

Přerově“ - 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 s názvem 

„Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“, v souladu s ustanovením § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve 

znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění Vnitřního předpisu č. 13/2019, tj. schvaluje 

uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“ na profilu zadavatele, kterou zadavatel vyzývá k podání 

nabídky neomezený počet dodavatelů a odeslání „Výzvy k podání nabídek“ níže uvedeným 

dodavatelům, 
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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 Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění 

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele Ing. Bohumír Střelec zástupce zadavatele 

Aleš Zobaník odborník/Hydro - eko 

projekce, s. r. o 

Svatava Doupalová odborník 

Jiří Raba odborník/věcný gestor Ing. Zdeněk Dostál odborník/věcný gestor 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Jitka Precektorová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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. 

 

7.a rozhodla o realizaci akce „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“  pouze 

za podmínky získání finanční dotační podpory min. ve výši 70% celkových způsobilých 

výdajů, při zohlednění výjimek projektů obsahujících kombinace opatření s různou výší 

podpory a při zohlednění způsobu stanovené formy propočtu konečné výše podpory, 

 

7.b doplňuje čl. XVII návrhu smlouvy o „nový bod 3“ ve znění:  

„Důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je nezískání finanční dotační 

podpory v minimální výši stanovené rozhodnutím Rady města Přerova, konané dne 24.6.2021 

usnesením č. 2382/65/6/2021.“ 

 

 

V diskusi Ing. Střelec podal doplňující návrh k usnesení, a to rozšíření o body 7a, 7b – viz výše. 

 

 

Hlasování o celém doplněném usnesení: 11 pro - jednomyslně 
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2383/65/6/2021 Veřejná zakázka „Propustek ev.č. Př-Vin-P3 na ul. U Zahradnictví      

v Přerově XI – Vinarech“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

výběrového řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Propustek ev.č. Př-Vin-P3 na ul. U Zahradnictví v Přerově XI – Vinarech“, dle příloh č. 1 a 

2, 

 

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

„Propustek ev.č. Př-Vin-P3 na ul. U Zahradnictví v Přerově XI – Vinarech“, v souladu s 

ustanovením § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního 

předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění Vnitřního předpisu č. 

13/2019, za podmínky finančního krytí, 

 

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 Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění 

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení:  

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele Ing. Bohumír Střelec zástupce zadavatele 

Jan Štajnar odborník/věcný gestor Bc. Alexandr Salaba odborník/věcný gestor 

Irena Šikulová odborník Bc. Andrea Študentová odborník 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Mgr. Veronika Sovová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

 

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 člena Rady Statutárního města Přerov Michala Záchu, Dis., k jednání o uzavření 

právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

7. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2212 550  Silnice 12 020,7 - 500,0 11 520,7 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500632 

 – Rekonstrukce propustku ul.  

 U Zahradnictví, Vinary) 

2 500,0 + 500,0 3 000,0 

 

 

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

 

 

2384/65/6/2021 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, 

stavební úpravy)“ – schválení výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Petr Měřínský, primátor a Ing. Petr Vrána, 

radní. 

 

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. rozhodla , že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Blažkův dům-

inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ je účastník zadávacího řízení PSS 

Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ: 27769585 a Ing. Josef Kolář, 

Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov, IČ: 10637028 podávající společnou nabídku jako 

„Konsorcium Blažkův dům“, jejichž společná nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější 

nabídkou na základě stanoveného kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny a současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a společností „Konsorcium Blažkův dům“ se společníky PSS Přerovská stavební a.s., 

Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ: 27769585 a Ing. Josef Kolář, Havlíčkova 1289/24, 750 

02 Přerov, IČ: 10637028, jako zhotovitelem, na podlimitní veřejnou zakázku „Blažkův dům-

inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“. Cena za plnění bude činit 52 492 485, 87 

Kč bez DPH, tj. 63 515 907,90 Kč včetně DPH. 

 

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

zhotovitelem, bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra Měřínského. 

 

 

V diskusi radní opět, jako na zasedání zastupitelstva, deklarovali, že ve smlouvě o dílo v článku XVI 

„Odstoupení od smlouvy“ bod 138.8 je uvedeno – „jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace 

z Operačního programu, tak je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.“ 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

PŘESTÁVKA: 10:10 – 10:20 hodin 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2385/65/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 58 v k.ú. 

Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 58, ostatní plocha, o výměrách cca 42 m2, 25 m2 a 28 m2 v k.ú. Žeravice z majetku 

statutárního města Přerova žadatelům. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2386/65/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č.  460/1 o 

výměře cca 80 m2, pozemku p.č. 460/2 a pozemku p.č. 460/3, vše v k.ú. 

Přerov za pozemek p.č. 461/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví právnické 

osoby 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č.  460/1 ostatní plocha o výměře cca 

80 m2, pozemku p.č. 460/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 a pozemku p.č. 460/3 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, vše v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 461/2 zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti LIMARO 40 estate s.r.o., 

Palackého 1498/3, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 28650875. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2387/65/7/2021 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 7204, p.č. 7219, p.č. 7257 v k.ú. Přerov, p.č. 1305/2 v k.ú. 

Henčlov, p.č. 2604/1 a p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7204 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 1305 m2, pozemku p.č. 7219 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3855 m2, 
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pozemku p.č. 7257 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 206 m2 v k.ú. Přerov, 

pozemku p.č. 1305/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 871 m2 v k.ú. Henčlov, 

pozemku p.č. 2604/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2265 m2, pozemku p.č. 

2604/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 734 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, ve 

vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7204 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 1305 m2, pozemku p.č. 7219 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3855 m2, 

pozemku p.č. 7257 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 206 m2 v k.ú. Přerov, 

pozemku p.č. 1305/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 871 m2 v k.ú. Henčlov, 

pozemku p.č. 2604/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2265 m2, pozemku p.č. 

2604/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 734 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, ve 

vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, za těchto podmínek: 

 

 

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

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

Převáděný majetek nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze 

jej pronajímat ani přenechat do pachtu, ani takové nakládání strpět. Toto omezení se 

sjednává na dobu 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému 

majetku pro nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

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

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

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

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

smluvní pokutu ve výši 260.900,- Kč. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek 

využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2  smlouvy, anebo 

bude-li převáděný majetek využíván ke komerčním či jiným výdělečným účelům 

anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude 

takové nakládání trpěno, převodce je oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 

2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

 

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

uvedené v odst. 1 tohoto článku ve vztahu ke každé jednotlivé převáděné nemovité 

věci tvořící převáděný majetek. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí 

převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní 

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

případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem 

odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

 

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

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

veřejně prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho 

stavbě. 

 

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

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

zaplacení smluvní pokuty. 

 

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

vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, 
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zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode 

dne, kdy mu bude doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty. 

 

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

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

k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto 

závazku nabyvatele se sjednává závazek nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu 

ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

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

úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu 

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

rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této 

smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní 

pokutu ve výši 2.000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude 

doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

9. Odstoupení od smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit 

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

účinnosti odstoupení. 

 

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

nabyvateli. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany 

si vrátí vše, co si splnily, kromě peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci 

nárok do data účinnosti odstoupení.  

 

 

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

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

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

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

jej zástavním právem, a to po dobu 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro 

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

zřizuje jako věcné právo. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2388/65/7/2021 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  

nebytové jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově 

administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytové jednotky č. 

555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) o celkové výměře 86,24 m2 situované ve 4. NP 

mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Ing. arch. Janem Horkým, místem podnikání 

Přerov I-Město, B. Němcové 1541/5, IČ 75531046 jako nájemcem. Výše nájemného bude činit 

86.240,-Kč/rok (bez DPH). Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 30.6.2022 s výpovědní dobou 3 
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měsíce. Účelem nájmu bude využití prostor pro potřeby architektonického ateliéru a jako sdílená 

kancelář. Ujednáním smlouvy bude stanovení výše podpory malého rozsahu. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2389/65/7/2021 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

části pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 

6868/162 ost. pl., dráha o výměře 84 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako půjcitelem 

a  organizační složkou státu Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-

Hodolany, tř. Kosmonautů 189/10, IČ 72051795 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců. Účelem výpůjčky bude využití části pozemku jako parkovací 

plochu pro služební dopravní prostředky Policie ČR. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2390/65/7/2021 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 

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

137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část obvodové stěny o 

výměře 4 x 6 m budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) mezi statutárním městem Přerov jako 

půjčitelem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-

Město, náměstí T.G.Masaryka 8, IČ 45180512 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na  dobu 

určitou, od 19.7.2021 do 9.8.2021. Účelem výpůjčky bude využití části obvodové stěny jako 

reklamního zařízení k propagaci Přerovských svatovavřineckých hodů pořádaných na náměstí TGM. 

Ujednáním smlouvy je stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2391/65/7/2021 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 216/9 a pozemku p.č. st. 540 oba v k.ú. Předmostí – 

dodatek č. 1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 

8.10.2019 mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem KMK Zubr Přerov z.s., se 

sídlem Hranická 157/23, Přerov II - Předmostí jako vypůjčitelem na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce, kdy předmětem smlouvy je výpůjčka části pozemku p.č. 216/9 ostatní plocha o 
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výměře 10400 m2 a pozemku p.č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2 oba v k.ú. 

Předmostí. Dodatkem se rozšiřuje předmět výpůjčky o části pozemku p.č. 216/9 o výměře 350 m2 v 

k.ú. Předmostí. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2392/65/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži nemovitých věcí v 

majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 519, p.č. 528/7, 

p.č. 528/8  a p.č. 571/2 vše v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení – STL 

plynovod a s tím spojeného omezení povinného, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto plynárenského 

zařízení k tíži pozemků p.č. 519, p.č. 528/7, p.č. 528/8 a p.č. 571/2 vše v k.ú. Předmostí v majetku 

statutárního města Přerova a to ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 1312-139/2019 ze dne 12.10.2020, za jednorázovou úhradu ve 

výši celkem 48.710,- Kč včetně DPH. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2393/65/7/2021 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem nemovité 

věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 396/3 v  k.ú. 

Vinary u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 396/3 ostatní plocha, silnice o 

výměře 20 m2  v k.ú. Vinary u Přerova statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění 

stavby „Stavební úpravy chodníku v ul. Růžová, Přerov XI-Vinary“ a schválit zřízení věcného 

břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene strpět na služebném 

pozemku chodník a jeho součásti vybudované v rámci „Stavební úpravy chodníku v ul. Růžová, 

Přerov XI-Vinary“ a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti, za účelem 

zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění chodníku k  tíži pozemku p.č. 

396/3 v k.ú. Vinary u Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, 

Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření nájemní 

smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem se sídlem 

Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným) a 

statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím oprávněným).  

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

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

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

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

jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého 
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posudku, minimálně však ve výši 1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o 

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

právními předpisy pro užívání stavby „Stavební úpravy chodníku v ul. Růžová, Přerov XI-Vinary“  a 

po vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckého posudku na 

stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti. Náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí 

statutární město Přerov. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2394/65/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1633/1, 1665/1, 

2176/27, 1660 a 1602/2 k.ú. Bochoř 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

vodovodní potrubí a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního potrubí, k tíži pozemků p.č. 1633/1, 

1665/1, 2176/27, 1660 a 1602/2 vše v k.ú. Bochoř, a to ve prospěch společnosti Vodovody a 

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

rozsahu dle geometrického plánu č. 451-151/2016 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, společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ 47674521, 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 investorem, který přeložku vyvolal. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, 

dle geometrického plánu č. 451-151/2016, za jednorázovou úhradu 50.000,- 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. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2395/65/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti k nemovitým věcem ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemkům p.č. 549/13 v k.ú. 

Lověšice u Přerova a p.č. 1477/2, p.č. 1665/1, p.č. 2176/27, vše v k.ú. 

Bochoř 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v 

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

549/13 v k.ú. Lověšice u Přerova a p.č. 1477/2, p.č. 1665/1 a p.č. 2176/27, vše v k.ú. Bochoř, zařízení 
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distribuční soustavy - vedení NN včetně případné rekonstrukce a odstranění zařízení distribuční 

soustavy - vedení NN a v povinnosti povinného z věcného břemene - služebnosti výkon tohoto práva 

strpět a umožnit oprávněnému z věcného břemen - služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup 

a příjezd na služebné pozemky p.č. 549/13 v k.ú. Lověšice u Přerova a p.č. 1477/2, p.č. 1665/1 a p.č. 

2176/27, vše v k.ú. Bochoř, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 

odstranění zařízení distribuční soustavy - vedení NN a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako povinným z věcného břemene – služebnosti a 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 

Děčín, zastoupenou na základě plné moci evid. č. PM/II-261/2019 ze dne 3.10.2019 společností 

INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - 

Moravská Ostrava, jako oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 40.000,- Kč 

včetně DPH. Rozsah věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 549/13 v k.ú. Lověšice u Přerova 

je vymezen geometrickým plánem č. 450-183/2016 ze dne 7.11.2016 a rozsah věcného břemene na 

pozemcích p.č. 1477/2, p.č. 1665/1 a p.č. 2176/27, vše v k.ú. Bochoř, je vymezen geometrickým 

plánem č. 452-152/2016 ze dne 19.11.2016. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2396/65/7/2021 Podnájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 a č. 5 v polyfunkčním 

bytovém domě č.p. 3119, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 225, v k.ú. Přerov (nábř. PFB 8, 10, 12, 12a) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

1. souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Martinou Hradilovou, místem podnikání  

Holešov-Všetuly, Krátká 152, IČ 75670054 jako nájemcem na prostor sloužící podnikání č. 1 

o výměře 100,89 m2 situovaného v 1.NP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119,  příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.225 v k.ú. Přerov ( nábř. PFB č.o. 8, 10, 12, 12a)  

a  společností  BIDLI holding, a.s., se sídlem Praha 1- Nové Město, Jindřišská 889/17, IČ 

29056349 jako podnájemcem. Účelem podnájmu bude využití prostoru sloužícího podnikání k 

realitní činnosti, zprostředkování hypotečních úvěrů, finanční poradenství, zprostředkování 

pojištění. 

 

2. souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Martinou Hradilovou, místem podnikání  

Holešov-Všetuly, Krátká 152, IČ 75670054 jako nájemcem prostoru sloužícího podnikání č. 5 

o výměře 59,73 m2 situovaného v 1.NP polyfunkčního bytového domu č.p. 3119,  příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.225 v k.ú. Přerov (nábř. PFB č.o. 8, 10, 12, 12a)  

a  společností SEŽEV chráněná dílna s.r.o., se sídlem Brno, Maloměřice, Jarní 1116/50, IČ 

05098882. Účelem podnájmu bude využití prostoru sloužícího podnikání jako prodejna 

drobného zboží, drogerie a zásilkovny. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2397/65/7/2021 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k podílu id. ½ pozemku p.č. 
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590/7 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) povinným z 

předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které 

jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k podílu id. ½ pozemku p.č. 590/7 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Předmostí České republice – příslušnost hospodařit s majetkem 

státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,    

128 00 Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2398/65/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 49/3 v 

budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, 

na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku 

p.č. st. 746 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Předmostí (Hranická 13) o celkové výměře 68,68 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 49, příslušném k části obce 

Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí a na pozemku p.č. st. 746 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Předmostí ve výši id. 6146/137678 z vlastnictví statutárního města Přerova 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. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2399/65/7/2021 Příkazní smlouva - pronájem parkovacích karet pro volné parkování 

na parkovišti na střeše obchodní galerie (budova bývalého Prioru) na 

ul. Čechova v Přerově - uzavření dodatku č. 1                                                                                                                                                                               

Převod movitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - 400 ks 

parkovacích karet pro volné parkování na parkovišti na střeše 

GALERIE PŘEROV na ul. Čechova v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy uzavřené dne 3.6.2016 mezi statutárním 

městem Přerov, jako příkazcem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města 

Přerova, se sídlem nám. T.G.Masaryka 150/8, Přerov I-Město, IČ 45180512, jako 

příkazníkem. Předmětem smlouvy je úprava podmínek, za kterých příkazník obstarává pro 
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příkazce činnosti spojené s pronájmem parkovacích karet, které umožní jejich držitelům vjezd 

a výjezd na parkoviště, které bude umístěno na střeše stavby „Obchodní galerie Přerov". 

Dodatkem č. 1 se mění výše kauce na úhradu poplatku za vydání náhradní parkovací karty v 

případě ztráty, zničení nebo mechanického poškození z částky 100,- Kč na částku 150,- Kč. 

 

2. schvaluje úplatný převod movitých věcí - 400 ks parkovacích karet z majetku GALERIE 

Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, IČ: 29287138 do majetku statutárního 

města Přerova za kupní cenu 90,- Kč/1 ks, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, 

celkem tedy 43.560,- Kč včetně DPH. Parkovací karty budou mít životnost 5 let a umožní 

vjezd a výjezd s možností parkování po dobu 24 hod denně na střeše „Obchodní galerie 

Přerov“, kdy parkovací systém je nastaven tak, že k těmto parkovacím kartám a i k 

parkovacím kartám v počtu 100 ks, které budou předány statutárnímu městu Přerov bezplatně 

na základě kupní smlouvy uzavřené mezi statutární městem Přerov jako prodávajícím a 

společností GALERIE Přerov s.r.o. jako kupujícím dne 19.10.2015,  blokuje 100 volných 

stání v celé ploše parkoviště. 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 306 802,8 * - 43,6 306 759,2 

3639 530  Komunální služby a územní 

rozvoj j. n. 

2 509,5 + 43,6 2 553,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2400/65/7/2021 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPIC/MS/2021/00060, která bude dotčena stavbou „Parkoviště ulice 

Budovatelů, Přerov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací, která bude dotčena  stavbou  „Parkoviště ulice  Budovatelů,  Přerov“  

mezi  společností  CETIN  a.s., IČ 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 

9 jako vlastníkem sítě elektronické komunikace a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 

709/34, Přerov jako stavebníkem ve znění přílohy č. 1. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2401/65/7/2021 Veřejná zakázka “ Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI“ 

- rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, Ing. Petr Měřínský, primátor a Ing. Bohumír 

Střelec, radní. 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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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/V00009312 na dodávky s názvem „Modernizace systému sběru v Přerově v rámci 

ITI“, 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 HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00  Praha 5, 

IČ: 26131919, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení s 

nejvýhodnější ekonomickou nabídkou, 

 

3. schvaluje uzavření úplatné kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako 

objednatelem, a vybraným dodavatelem HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00  

Praha 5, IČ: 26131919, 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 60. schůze 

Rady města Přerova konané dne 15. dubna 2021 (č. usn. 2193/60/7/2021), pověřen Ing. Petr 

Měřínský, primátor statutárního města Přerova. 

 

Ing. Střelec informoval o předpokládaném harmonogramu výměny plastových nádob. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2402/65/7/2021 Dohoda o spolupráci - úklid prostranství na Švédských šancích 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi statutárním městem 

Přerov a Klubem přátel turistiky a sportu Přerov, z.s., IČ 07092610, se sídlem Bratrská 569/24, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, na základě které Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. bude 2x měsíčně 

zajišťovat odvoz odpadu a provádět úklid okolí laviček a odpadkového koše u památníku v lokalitě 

Švédské šance na pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova p.č. 1105 v k.ú. Újezdec u 

Přerova. Dohoda se uzavírá na dobu určitou jednoho roku od její účinnosti s prolongací o jeden 

následující rok v případě, že některá ze smluvních stran nejméně tři měsíce před skončením platnosti 

dohody neoznámí druhé smluvní straně, že tuto dohodu vypovídá, a to i opakovaně. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

2403/65/7/2021 Dohoda o užívání pozemků za účelem zřízení dočasné objízdné trasy 

přes Výstaviště Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 



24 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o užívání pozemků za účelem zřízení dočasné objízdné trasy mezi 

statutárním městem Přerovem a společnostmi EMOS property, s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem 

Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov Přerov a NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se 

sídlem Seifertova 2834/33, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako vlastníky či spoluvlastníky 

pozemků p.č. 6747/1, p.č. 6749/16, p.č. 6752/75, p.č. 6752/78 a p.č. 6850/3 vše v k.ú. Přerov 

tvořících účelovou komunikaci v areálu Výstaviště Přerov. Dohoda se uzavírá za účelem 

užívání pozemků ke zřízení a zrealizovaní objížďky pro vozidla do 3,5 t ve smyslu § 24 

zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích vyvolané opravou mostu ev.č. 04724-2 na 

krajské sil. III/04724 v ul. Osmek, Přerov a s tím spojené úplné uzavírky komunikace, tj. k 

průjezdu areálem Výstaviště Přerov z důvodu propojení ulic „U Žebračky, Osmek“ a „U 

Výstaviště", a to na dobu určitou od 6.7.2021 do dne, který označí město jako konečný, 

nejpozději však do 30.11.2021, za úplatu ve výši 75.000,-Kč/měsíc. 

 

2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

    rozpočet      

po úpravě 

6171 2111   Příjmy z poskytování služeb  a výrobků 

(kopírování aj.) 

10,5 + 53,2 63,7 

  2222    Ost. příjmy z finančního  vypořádání od 

jiných veřejných  rozpočtů 

302,5 + 241,8 544,3 

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

opatření 

     rozpočet      

po úpravě 

  2324    Přijaté nekapitálové příspěvky  a náhrady 3 638,2 * + 80,0 3 718,2 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

      rozpočet       

po úpravě 

2212 530  Silnice 

 

0,0 + 375,0 375,0 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2404/65/8/2021 Odměny ředitelům škol a školských zařízení, Městské knihovny v 

Přerově a Sociálních služeb města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol zřízených 

statutárním městem Přerovem a ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 
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30 zřízeného statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny 

budou vyplaceny v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným 

organizacím na rok 2021 ze státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje, 

 

2. schvaluje návrh na přiznání odměny řediteli Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 

organizace, zřízené statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených 

uvedené organizaci na rok 2021 zřizovatelem, 

 

3. schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelce Sociálních služeb města Přerova, p. o. 

zřízených statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměna 

bude vyplacena z finančních prostředků přidělených organizaci ze státního rozpočtu na rok 

2021. 

 

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

 

 

2405/65/8/2021 Úprava platu ředitelů základní školy   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje s účinností od 1. 8. 2021 platový postup do vyššího platového stupně panu Mgr. 

Petru Zbořilovi, řediteli Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 v rozsahu dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje s účinností od 1.  9. 2021 úpravu platu panu Mgr. Petru Zbořilovi, řediteli Základní 

školy Přerov, Za mlýnem 1 v rozsahu dle důvodové zprávy, 

 

3. schvaluje s účinností od 1. 9. 2021 úpravu platu panu Mgr. Michalu Pospíšilovi, řediteli 

Základní školy Přerov, U tenisu 4 v rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2406/65/8/2021 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Přerov, Svisle 13 příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 

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

předpisů. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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2407/65/8/2021 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Lešetínská  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje od 25.6.2021 a pro školní rok 2021/2022 výjimku z 

maximálního počtu dětí v Mateřské škole Přerov, Lešetínská 5, kde lze naplnit jednu třídu mateřské 

školy do počtu 25 dětí. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2408/65/8/2021 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I a Český svaz 

včelařů, z.s., základní organizace Přerov II – žádosti o poskytnutí 

peněžitých darů  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Přerov I, IČ: 61986321, se sídlem Náves 202/41, 750 02 Bochoř, jako 

obdarovaným, jejímž předmětem je nákup nového agregátu motoru, kompresoru a 

aerosolového vyvíječe na podzimní léčení včelstev, včetně nutného příslušenství, technické 

zařízení na zpracování včelích produktů, úhrada nákladů na školení obsluhy vyvíječe a 

nákladů na zvyšování odbornosti členské základny, nákup protivarroázních léčiv, vše pod 

podmínkou finančního krytí, 

 

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 činnost j. n. (rezerva) 306 759,2 * - 15,0 306 744,2 

 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 

(individuální dotace) 

 

0,0 + 15,0 15,0  

* 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  25 202,5 + 15,0 25 217,5  

 

 

3. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní 
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organizace Přerov II, IČ: 62350285, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní 

Moštěnice, jako obdarovaným, jejímž předmětem je nákup protivarroázních léčiv, úhrada 

nákladů na školení obsluhy vyvíječe, nákladů na zvyšování odbornosti členské základny 

(chovatelská činnost, léčebné zákroky, rozbory vzorků, výzkumná činnost) a nákup 

technického zařízení na zpracování včelích produktů, vše pod podmínkou finančního krytí, 

 

4. 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 činnost j. n. (rezerva) 306 744,2 * - 15,0 306 729,2 

 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 

(individuální dotace) 

15,0 * + 15,0 30,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě  

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 

 

25 217,5 * + 15,0 25 232,5  

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

5. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem obou darovacích smluv o 

poskytnutí peněžitého daru dle bodu 1. a 3. tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 
 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2409/65/9/2021 Obec přátelská seniorům 2021 - přijetí nepeněžitého daru, smlouva o 

bezúplatném užívání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 5 000,18 Kč 2 ks 50 l GEG ZUBR 

Grand (v hodnotě 2613,20 Kč bez DPH), 2 ks 30 l KEG ZUBR Yuzu a limeta (v hodnotě        

1 646,98 Kč bez DPH) a 800 ks kelímků 0,3 l (v hodnotě 740,- Kč bez DPH) a uzavření 

darovací smlouvy mezi Statutárním městem Přerov jako obdarovaným a společností Pivovar 

ZUBR a.s., IČ: 47676906, se sídlem Komenského 3490/35, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, 

jako dárcem, jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, 
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výchovně vzdělávací akce "Sportovní hry seniorů 2021" v Přerově dne 29.6.2021 a akce 

"Jdeme společně" v Přerově dne 26.8.2021. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném užívání mezi Základní školou Přerov, Za mlýnem 

1, jako poskytovatelem a Statutárním městem Přerov, jako uživatelem, jejímž předmětem je 

bezúplatné užívání celého areálu školního hřiště, hřiště pro školní družinu a tělocvičen 

základní školy, včetně šaten a toalet za účelem pořádání akce "Sportovní hry pro seniory 

2021". 

 

3. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 a 2 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2410/65/9/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 8 (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, Mervartova, č. o. 9 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní *** , za nájemné ve výši 1 299,- 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. 2 (1+0), o ploše 

27,29 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem *** , za nájemné ve výši 1 020,- 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.  

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

2411/65/9/2021 "Zázemí pro poskytování sociálních služeb Charity Přerov v Přerově - 

Předmostí" – souhlas s projektem a jeho realizací na území obce 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyjadřuje souhlas s projektem “Zázemí pro poskytování sociálních služeb Charity Přerov v 

Přerově - Předmostí" a jeho realizací, předkládaným do 101. výzvy Integrovaného 

regionálního operačního programu „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou 
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účinností“ Ministerstva pro místní rozvoj České republiky pro specifický cíl 6.1, jehož 

realizátorem je Charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem Šířava 1295/27, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov 2. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Souhlasu s projektem Charity 

Přerov dle bodu 1. Souhlas je přílohou tohoto materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

10. RŮZNÉ 

 

2412/65/10/2021 Podpora programových produktů firmy ESRI pro roky 2022–2024 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí licence podle 

Podnikové licenční smlouvy pro místní samosprávu“ mezi statutárním městem Přerov, jako 

uživatelem a společností ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Hybernská 

24/1009, PSČ 110 00, IČ: 148 89 749, která bude jako dodavatel licence, na základě oprávnění od 

držitele licence - firmy Environmental Systeme Research Institute, Inc. (dále jen „ESRI“), poskytovat 

systémovou podporu geografického informačního systému postaveného na serverových i 

desktopových produktech firmy ESRI, provozovaného Magistrátem města Přerova, ve znění dle 

přílohy č.1, v ceně 1 650 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 996 500,00 Kč vč. DPH za období 3 let. 

K jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a 

objednatelem, včetně jeho podpisu, je zmocněn primátor Ing. Petr Měřínský. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

Z jednání se z pracovních důvodů omluvili p. Michal Zácha a Ing. Tomáš Navrátil, bylo 

přítomno 9 radních. 

 

 
 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 informace o konání „Sokolského běhu“ – předpokládaný termín 09/2021 

 

Ing. Bohumír Střelec 

 informace o konání valné hromady Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje dne 

30.6.2021 

 informace týkající se nedostatečné kapacity sběrného dvora na ul. Želatovská – spolupráce 

s odborem majetku o možnosti rozšíření sběrného dvora -  jednání s vlastníkem pozemku č. 

5611/32 v k.ú. Přerov o možnosti odkupu nebo dlouhodobého pronájmu  
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12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 65. schůzi Rady města Přerova konanou dne 24. června 2021     

v 11:00 hodin. 

 

 

V Přerově dne 24. 6. 2021 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Lada Galová 

členka Rady města Přerova 

 


