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ZÁPIS 

66. schůze Rady města Přerova konané dne 15. července 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
 

BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení  primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku na základě 
doporučení hlavní inventarizační komise 

primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 13 Ing. Mazochová 

4.2 Zapojení dotace poskytnuté Olomouckým krajem Kulturním a 
informačním službám města Přerova na "Marketingové aktivity 
MIC Přerov v roce 2021" 

primátor 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 
2021-2030 

Mgr. Kouba 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Stavební 
úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely 
přemístění služebny Městské policie a JSDH" - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka N006/20/V00031896 „Revitalizace vodního 
ekosystému v Předmostí“: rozhodnutí o opatření k nápravě podle § 
49 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele, 
rozhodnutí o výzvě k uzavření smlouvy s dalším účastníkem 
zadávacího řízení, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov 
XI - Vinary“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o 
výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ – 
rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Oprava komunikace Žerotínovo náměstí, Přerov 
– 2. část“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 
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6.6 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Propojení 
cyklostezky Velká Dlážka - Hranická" 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Cyklostezka na 
ulici Palackého v Přerově" 

Ing. Mazochová 

6.8 Kompenzace Dluhonice - II.etapa - poskytnutí dotace z 
Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3157/1 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 2641/17 
v budově bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  2487/10 v 
k.ú. Přerov (Purkyňova 2) 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 75/1 a 
p.č. 413 v k.ú. Lýsky 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 
2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  
v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
437 v k.ú. Penčičky  

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.1 Uzavření nájemní smlouvy k částem silnice číslo III/0557 ve 
vlastnictví Olomouckého kraje za účelem provedení stavby 
"Oprava opěrné zídky a chodníku v železničním podjezdu na ul. 
Moštěnská v Přerově III - Lověšicích" 

p. Zácha 

7.7.1 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem 
nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 88 
v  k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemků p.č. 3412/15, p.č. 3412/19, p.č. 
3412/23 vše v k.ú. Přerov - změna usnesení                                                                                                                                                                  

p. Zácha 

7.9.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – osobního automobilu ŠKODA Fabia combi 

p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Stanovení výše úhrad za užívání školního hřiště při ZŠ U Tenisu 
veřejností   

Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.3 Sestavení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ky Městské knihovny v Přerově, 
příspěvkové organizace - jmenování členů komise pro výběrové 
řízení včetně předsedy, určení organizačního pracovníka komise 
pro výběrové řízení                                                                                                                                                                                               
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ky Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Kouba 
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9. Sociální záležitosti  

9.1 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 
statutárního města Přerov 

Mgr. Kouba 

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

10. Různé  

10.1 Vzdání se práva na náhradu škody po zastupitelce Mgr. V.V., 
Ph.D.  ve výši 7 495,80 Kč a spoluúčasti ve výši 1 000,-- Kč a 
odpis pohledávky v celkové výši 8 495,80 Kč, přičemž se jedná o 
škodu vzniklou při výkonu funkce zastupitele statutárního města 
Přerova 

primátor 

10.2 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov IX-Lýsky primátor 

10.3 Petice občanů proti nepřizpůsobivým občanům v domě Jižní čtvrť 
II 2491/5, Přerov. 

primátor 

10.4 Nominace do dozorčí rady HC ZUBR Přerov, z.s. primátor 

10.5 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních  

primátor 

10.6 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 
Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Navrátil 

10.7 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 
Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Navrátil 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

Členové Rady města: Mgr. Jaroslav Hýzl, Mgr. Petr Kouba, Ing. Hana Mazochová, Mgr. Jakub 

Navařík, Ph.D., Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Bohumír Střelec, Michal Zácha 

 

 

 

Omluven:  Mgr. Lada Galová 

   Ing. Tomáš Dostal 

   Ing. Petr Vrána 

 

   Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

 

 

 

Dále přítomni:   

   Ing. Daniela Novotná  - vedoucí KP 

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

 

 

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 66. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 15. července 2021       

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

za přítomnosti 8 členů Rady města Přerova.  

Omluveni:    Mgr. Lada Galová 

    Ing. Tomáš Dostal 

    Ing. Petr Vrána 

 

    Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

 

  

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

2413/66/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 66. schůze Rady města 

Přerova konané dne 15. července 2021 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 66. schůze Rady města Přerova konané dne 15. července 2021, 

 

2. schvaluje pana Michala Záchu ověřovatelem usnesení a zápisu 66. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

Program: 

Ing. Navrátil: 

Sdělil, že z důvodu jednání (kontrolní den MUK Předmostí) musí odejít z rady a jako navrhovatel, 

požádal o předřazení materiálů: 

10.6 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

10.7 - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Primátor Ing. Měřínský navrhl za ověřovatele usnesení a zápisu pana Michala Záchu. 

 

 

Hlasování o předřazení materiálů: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

Hlasování o programu a ověřovateli: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2447/66/10/2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s dopravcem zajišťujícím 
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provoz MAD Přerov, se společností ARRIVA MORAVA a.s., IČ 258 27 405, se sídlem 

Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 

1. návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2448/66/10/2021 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s dopravcem zajišťujícím 

provoz MAD Přerov, se společností ARRIVA MORAVA a.s., IČ 258 27 405, se sídlem 

Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 

1. návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

2414/66/3/2021 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku na základě doporučení 

hlavní inventarizační komise 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku, 

konkrétně projektu "Stavební úpravy administrativního objektu nám. T. G. Masaryka 16 pro potřeby 

MMPr“. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

2415/66/4/2021 Rozpočtové opatření č. 13 

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

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Diskuse: 

Ing. Střelec: 

Dal protinávrh:  

Hlasovat samostatně o žádosti Odboru sociálních věcí a školství na posílení rozpočtu o 700.000 Kč     

na realizaci nové odborné učebny pro výuku informatiky na ZŠ Přerov, Hranická 14. 

 

Mgr. Kouba: 

Vysvětlil, že žádost je z důvodu úpravy Školního vzdělávacího programu v souladu se změnou 

Rozvojového vzdělávacího programu v oblasti informatiky a digitálních kompetencí. Prostředky 

budou použity na úpravy podlah, vybavení učebny nábytkem a zajištění nových rozvodů. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Střelce (hlasovat zvlášť rozpočtové opatření na 700.000 Kč): 

Pro:     Ing. Střelec, Ing. Navrátil, Ing. Mazochová, primátor Ing. Měřínský. 

Proti:   Mgr. Kouba. 

Zdrželi se:  p. Zácha, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D. 

Omluveni: Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána. 

 

 

Hlasování o celém předloženém usnesení: 7 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 3 omluveni (Mgr. Galová, 

Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

 

 

 

Ze schůze Rady města Přerova se vzdálil na pracovní jednání Ing. Navrátil v 9.30 hodin – je přítomno 

7 radních. 
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2416/66/4/2021 Zapojení dotace poskytnuté Olomouckým krajem Kulturním                

a informačním službám města Přerova na "Marketingové aktivity 

MIC Přerov v roce 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, IČ: 45180512 jako příjemcem ve výši 20.000,- Kč na "Marketingové aktivity MIC 

Přerov v roce 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 

49 904,7 * + 20,0 49 924,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  141  Kulturní a informační služby města Přerova 19 184,0 * + 20,0 19 204,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

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 

18 391,3 * + 20,0 18 411,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2417/66/5/2021 Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021- 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SML/1863/2020 ze dne 17.12.2020            

se zhotovitelem "Adaptační strategie na změnu klimatu pro období 2021-2030" Společností 

ASITIS - Atregia, vedoucí společník ASITIS s.r.o., IČ 07836686, Vážného 99/10, Řečkovice, 
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621 00 Brno. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu dokončení díla            

z 31.07.2021 na 10.08.2021. 

 

2. pověřuje Mgr. Petra Koubu, náměstka primátora k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

primátora. 

 

2418/66/6/2021 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Stavební 

úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění 

služebny Městské policie a JSDH" - 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 služby zpracování 

projektové dokumentace s názvem „Stavební úpravy objektu č. p. 2180 na ul. Šířava v Přerově 

pro účely přemístění služebny Městské policie a JSDH“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

s názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem „Stavební úpravy objektu č. p. 2180 

na ul. Šířava v Přerově pro účely přemístění služebny Městské policie a JSDH“, 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 a Vnitřního předpisu č. 13/2019,  

 

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

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

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018                 

a 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 
Miroslav Piekutowski odborník/věcný gestor Ing. Zdeněk Dostál odborník/věcný gestor 
Mgr. Omar Teriaki Městská policie Tomáš Vyvážil Městská policie 

  
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  
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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.  

. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Střelec: 

Neměla by v rámci zadávacího řízení být zpracovávaná etapizace oprav, pokud by bylo finančně 

náročné a nemohly se všechny opravy dělat naráz? 

 

Ing. Mazochová: 

Do 45 kalendářních dnů bude návrh dispozičního řešení včetně projednání se zadavatelem                    

a uživatelem a budeme mít rámcový odhad ceny. Na základě toho bude možné opravy etapizovat. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2419/66/6/2021 Veřejná zakázka N006/20/V00031896 „Revitalizace vodního 

ekosystému v Předmostí“: rozhodnutí o opatření k nápravě podle § 49 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele, rozhodnutí o 

výzvě k uzavření smlouvy s dalším účastníkem zadávacího řízení, 

schválení uzavření smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry z revize výsledku posouzení splnění technické kvalifikace podle § 79 

odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „zákon“), vybraného dodavatele AQUAVISON s.r.o., Prusy 21, 751 15 Beňov, IČ: 

07672195, (společná nabídka s LANDBAU s.r.o., Hlavní 1233/11, Kylešovice, 747 06 Opava, 

IČ: 25899481 – „Společnost pro Předmostí“), o jehož výběru, v souladu s ustanovením § 122 

odst. 1 zákona, rozhodla usnesením č. 2186/60/6/2021 dne 15. dubna 2021, 

 

2. rozhodla o přijetí opatření k nápravě podle § 49 zákona, 

 

3. vylučuje v souladu s ustanovením § 48 odst. 8 zákona, vybraného dodavatele AQUAVISON 

s.r.o., Prusy 21, 751 15 Beňov, IČ: 07672195, (společná nabídka s LANDBAU s.r.o., Hlavní 

1233/11, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 25899481 – „Společnost pro Předmostí“), z účasti      

v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek podle § 48 odst. 2, písm. a) zákona,      

a to pro nesplnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2, písm. a) zákona, 

 

4. ruší bod 4. usnesení č. 2186/60/6/2021 ze dne 15. dubna 2021, kterým schválila uzavření 

úplatné „Smlouvy o dílo“ mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem a vybraným 

dodavatelem/sdružení společníků „Společnost pro Předmostí“ - AQUAVISON s.r.o., Prusy 
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21, 751 15 Beňov, IČ: 07672195 (společník 1: správce sdružení) a LANDBAU s.r.o., Hlavní 

1233/11, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 25899481 (společník 2), jako zhotovitelem, 

 

5. rozhodla podle § 125 odst. 1 zákona, o výzvě dalšího účastníka zadávacího řízení, tj. 

účastníka 008 EKO Agrostav a.s., Tovačovská 300, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

47672200 (dále, podle § 125 odst. 1 zákona, „vybraný dodavatel“), k uzavření smlouvy, 

 

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

objednatelem a vybraným dodavatelem EKO Agrostav a.s., Tovačovská 300, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ: 47672200, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 5 757 000,00 Kč bez DPH, tj. 6 965 970, 00 Kč s DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem a jeho podpis provede, na základě usnesení 54. Rady města Přerova konané dne 

15. ledna 2021 (č. usn. 1974/54/6/2021), Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2420/66/6/2021 Veřejná zakázka „Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov 

XI - Vinary“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí         

o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov 

XI - Vinary“, 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. 2 společnost LOREKA czech s.r.o., se sídlem č.p. 

158 Hněvotín, 783 47 Hněvotín, IČ: 27843181, pro nesplnění zadávacích podmínek, 

 

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

úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov XI - Vinary“, je účastník výběrového řízení 

společnost č. 3 GALVA TRANS, s.r.o., se sídlem Na trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ: 

29195446, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 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 GALVA TRANS, s.r.o., se sídlem Na trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ: 

29195446, jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku      

v ulici Růžová, Přerov XI - Vinary“. 

Cena za plnění bude činit: 1 296 296,- Kč bez DPH, tj.  1 568 518,16 Kč včetně 21 % DPH. 
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Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

a zhotovitelem, bude realizováno podpisem radního pro majetkoprávní záležitosti Michala 

Záchu, DiS. na základě jeho pověření usnesením 64. Rady města Přerova č. usnesení 

2343/64/6/2021 ze dne 10. 6. 2021. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který    

se na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti 

ve výběrovém řízení. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2421/66/6/2021 Veřejná zakázka „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy                

s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“, 

zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, dle 

vnitřního předpisu 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, 

 

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

silnice I/47 v místě napojení EMOS“, je účastník výběrového řízení č. 1 SISKO spol. s r.o.,      

se sídlem Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47155558, jehož nabídka 

respektuje stanovené zadávací podmínky a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 

 

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

a účastníkem č. 1 SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 47155558, jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava silnice 

I/47 v místě napojení EMOS“. 

               

Cena za plnění bude činit: 4 685 233,65 Kč bez DPH, tj. 5 669 132,72 Kč včetně 21 % DPH. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

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

na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti ve 

výběrovém řízení. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

a zhotovitelem, bude realizováno podpisem náměstkyně Hany Mazochové, na základě jejího 

pověření usnesením 63. Rady města Přerova č. usnesení 2292/63/6/2021 ze dne 27. 5. 2021. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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2422/66/6/2021 Veřejná zakázka „Oprava komunikace Žerotínovo náměstí, Přerov – 

2. část“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 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 „Oprava 

komunikace Žerotínovo náměstí, Přerov – 2. část“ dle příloh č. 1 - 3,  

 

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

„Oprava komunikace Žerotínovo náměstí, Přerov – 2. část“, 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. *** Odbor správy majetku 

a komunálních služeb, 

oddělení dopravy 

*** Odbor správy majetku 

a komunálních služeb, 

oddělení dopravy 
3. *** 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 

 

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.  
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Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2423/66/6/2021 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Propojení cyklostezky 

Velká Dlážka - Hranická" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí dotace ve výši 2.448.335,00 Kč za účelem částečné úhrady výdajů na akci 

"Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická" 

 

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

Michalem Záchou, DiS., náměstkem hejtmana, na základě pověření hejtmana ze dne 

30.10.2020, Jeremenkova 1191/40a, 779 00  Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním městem 

Přerov, zastoupeným Ing. Petrem Měřínským, primátorem na základě Usnesení Zastupitelstva 

města Přerova č. 4/1/4/2018 ze dne 5.11.2018, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2424/66/6/2021 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Cyklostezka na ulici 

Palackého v Přerově" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí dotace ve výši 2.465.894,00 Kč za účelem částečné úhrady výdajů na akci 

"Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově" 

 

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

Michalem Záchou, DiS., náměstkem hejtmana, na základě pověření hejtmana ze dne 

30.10.2020, Jeremenkova 1191/40a, 779 00  Olomouc, IČ 60609460 a Statutárním městem 

Přerov, zastoupeným Ing. Petrem Měřínským, primátorem na základě Usnesení Zastupitelstva 

města Přerova č. 4/1/4/2018 ze dne 5.11.2018, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2425/66/6/2021 Kompenzace Dluhonice - II.etapa - poskytnutí dotace z Olomouckého 

kraje 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové investiční dotace ve výši 5.900.000 Kč na úhradu výdajů na akci 

"Kompenzace Dluhonice - II. etapa", dle důvodové zprávy, 

 

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

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

750 02 Přerov, IČ 00301825 v předloženém znění. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2426/66/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3157/1        

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 3157/1 ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

 

2427/66/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 2641/17      

v budově bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  2487/10 v k.ú. 

Přerov (Purkyňova 2) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 

statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č. 2641/17 v budově bytový dům č.p. 

2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/10 

zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Purkyňova 2) o výměře 75,17 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 

2487/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 742/30692 z vlastnictví statutárního města Přerov. 
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Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2428/66/7/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí     

z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 75/1 a p.č. 413     

v k.ú. Lýsky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 75/1 zahrada          

o celkové výměře 793 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov – 

úplatný převod pozemku p.č. 413 ost. pl, ost. komunikace o celkové výměře 216 m2 v k.ú. 

Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2429/66/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13    

v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří v k.ú. Přerov (tř. 

Gen. Janouška 14) 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit nepřijala 

návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerov 

– úplatný převod bytové jednotky č.  2632/13  v budově bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné      

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové 

výměře 130,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov     

a na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 1309/18131 z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Hýzl: 

Dal protinávrh: podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr úplatného převodu … 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Hýzla: 

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

Proti:  - 

Zdrželi se:  Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Ing. Střelec. 

Nepřítomen: Ing. Navrátil. 

Omluveni: Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána. 
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Hlasování o předloženém původním usnesení:  

Pro:  Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Ing. Střelec. 

Proti:    - 

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

Nepřítomen: Ing. Navrátil. 

Omluveni: Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána. 

 

 

 

 

2430/66/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 437 v k.ú. 

Penčičky  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 437 zahrada o výměře cca 35 m2 v k.ú. Penčičky. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2431/66/7/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 3443/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova do vlastnictví pana ***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov            

za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 9.500,- Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od DPH. Součástí ujednání kupní smlouvy je i jednorázová úhrada 

za užívání pozemku bez právního důvodu v době za dobu od tří let před účinností kupní smlouvy       

do dne, který bude předcházet dni, ve kterém nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva           

k předmětu převodu ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí, ve výši 855 Kč/rok (tj. 45,- 

Kč/m2/rok).  

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2432/66/7/2021 Uzavření nájemní smlouvy k částem silnice číslo III/0557 ve vlastnictví 

Olomouckého kraje za účelem provedení stavby "Oprava opěrné 

zídky a chodníku v železničním podjezdu na ul. Moštěnská v Přerově 

III - Lověšicích" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy (zvláštní užívání silnice)         

k částem silnice číslo III/0557 postavené na pozemku p.č. 456/3 ostatní plocha, silnice a pozemku p.č. 

521/1 ostatní plocha, dráha, oba v k.ú. Lověšice u Přerova, mezi Olomouckým krajem, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460 zastoupeným Správou silnic Olomouckého 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 

70960399 jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem. Smlouva se uzavírá na 

dobu určitou, a to od protokolárního předání do protokolárního převzetí akce, maximálně však na dobu 

jednoho roku. Účelem je pronájem části silnice k využití jako pracovní místo pro opravu opěrné zídky 

a chodníku v celkové délce cca 150 m. Nájemné bude činit 45,- Kč/m2/rok, nejméně však 300,- Kč za 

celé sjednané období. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2433/66/7/2021 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem nemovité 

věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

o výměře cca 15 m2  v k.ú. Žeravice statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je  provádění 

stavby „VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘEROV-ŽERAVICE-LAPAČ“ a zřízení věcného břemene – 

služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene strpět na služebném pozemku 

kabelové vedení veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby „VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘEROV-

ŽERAVICE-LAPAČ“ 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 tohoto vedení veřejného 

osvětlení k  tíži pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 

Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova          

a uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým 

krajem se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemků a budoucím 

povinným) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem a budoucím oprávněným).  

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

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

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

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

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

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

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

právními předpisy pro užívání stavby „VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘEROV-ŽERAVICE-LAPAČ“ 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: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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2434/66/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemků p.č. 3412/15, p.č. 3412/19, p.č. 3412/23 vše       

v k.ú. Přerov - změna usnesení                                                                                                                                                                  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 2161/59/7, bod 1. přijatého       

na 59. schůzi dne 25.3.2021 a to tak, že nově zní takto: 

"Rada města Přerova schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající právu oprávněného 

z věcného břemene – služebnosti spočívající v právu zřízení, provozování, údržby, oprav, úprav, 

včetně obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti a odstranění veřejného osvětlení        

na služebných pozemcích a dále v právu vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozu, oprav, údržby     

a odstranění přeložky veřejného osvětlení k tíži pozemků p.č. 3412/15, p.č. 3412/19, p.č. 3412/23 vše 

v k.ú. Přerov v majetku České republiky - Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 

Praha 4, IČ: 71214011 a to ve prospěch statutárního města Přerova v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 6975-25/2019. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, bezúplatně. Smlouva o zřízení služebnosti bude 

uzavřena mezi Českou republikou – Generálním ředitelstvím cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 

4, IČ: 71214011, jako vlastníkem pozemku a povinným ze služebnosti, statutárním městem Přerov, 

jako oprávněným ze služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, 

IČ: 65993390, jako investorem." 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2435/66/7/2021 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – 

osobního automobilu ŠKODA Fabia combi 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movité věci – osobního automobilu 

Škoda Fabia combi, inv. č. 442-00007000 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Jana 

Rozehnala, místem podnikání Otrokovice-Kvítkovice, SNP 1153, IČ 42618878 za kupní cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 21.500,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané 

hodnoty. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2436/66/7/2021 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23 (1+1), o ploše 40,78 m2, ploše pro nájem 

38,38 m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 
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4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 5, s M.V. za nájemné ve výši 3 953 Kč/měsíc (nájem bez 

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

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

užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 40,20 m2, ploše pro nájem 

38,09 m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4672/2, v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 7, s M.J., za nájemné ve výši 3 809 Kč/měsíc (nájem bez 

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

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

užíváním bytu.  

 

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

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

4394/6, v k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 10, s M.V., za nájemné ve výši 3 041 Kč/měsíc (nájem 

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

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

užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+0), o ploše 22,22 m2, ploše pro nájem 

22,22 m2, v domě č. p. 1094, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

3067/4, v k. ú. Přerov, Šrobárova č.o. 13, s R.R., za nájemné ve výši 2 222 Kč/měsíc (nájem 

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

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

užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 15, s L. a J.K., za nájemné ve výši 5 457 Kč/měsíc 

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

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

spojené s užíváním bytu.  

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (2+1), o ploše 66,62 m2, ploše pro nájem 

62,13 m2, v domě č. p. 704, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 98, v 

k. ú. Přerov, Komenského č.o. 18, s I.Z., za nájemné ve výši 5 902 Kč/měsíc (nájem bez 

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

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

užíváním bytu.  

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23 (1+1), o ploše 40,78 m2, ploše pro nájem 

38,38 m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 5, s M.J. 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23 (1+1), o ploše 40,78 m2, ploše pro nájem 

38,38 m2, v domě č. p. 466, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4672/3, v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 5, s M.V. 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 40,20 m2, ploše pro nájem 

38,09 m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4672/2, v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 7, s M.V. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 40,20 m2, ploše pro nájem 

38,09 m2, v domě č. p. 517, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4672/2, v k. ú. Přerov, Osmek č.o. 7, s M.V. 
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11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 (1+1), o ploše 36,54 m2, ploše pro nájem 

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

4394/6, v k. ú. Přerov, Kopaniny č.o. 10, R.Š. 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 15, s A. a M.B. (p. B.) a Bratrská 709/34 (p. B.),      

750 02 Přerov  

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 15, s P.R. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2+1), o ploše 53,75 m2, ploše pro nájem 

51,97 m2, v domě č. p. 2470, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

5735/1, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I č.o. 15, s J.D. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2437/66/8/2021 Stanovení výše úhrad za užívání školního hřiště při ZŠ U Tenisu 

veřejností   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje stanovení výše úhrad veřejnosti pro rok 2021, za užívání 

školního hřiště při Základní škole Přerov, U Tenisu 4, dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2438/66/8/2021 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví 

Základní školy Přerov, U tenisu 4, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem,        

ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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2439/66/8/2021 Sestavení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího 

pracovního místa ředitele/ky Městské knihovny v Přerově, příspěvkové 

organizace - jmenování členů komise pro výběrové řízení včetně 

předsedy, určení organizačního pracovníka komise pro výběrové 

řízení.                                                                                                                                                                                       

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ky Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí ukončení pracovního poměru ředitele Městské knihovny v Přerově, 

příspěvkové organizace pana Ing. Pavla Cimbálníka ke dni 31. 8. 2021, 

 

2. schvaluje sestavení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ky příspěvkové organizace Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, 

zřízené statutárním městem Přerov, 

 

3. jmenuje členy komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ky Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem 

Přerov dle předloženého návrhu, s účinností od 16. 7. 2021. 

 

Komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové 

organizace Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace: 

 Mgr. Petr Kouba (1. náměstek primátora - člen určený zřizovatelem) 

 Mgr. Romana Pospíšilová (vedoucí odboru sociálních věcí a školství - člen určený 

zřizovatelem) 

 Bc. Radek Kuchta (vedoucí kanceláře tajemníka - člen určený zřizovatelem) 

 Mgr. Kamila Šeligová (ředitelka Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, 

příspěvkové organizace – člen určený zřizovatelem) 

 Ing. Petr Měřínský (primátor - člen určený zřizovatelem) 

 

4. jmenuje předsedu komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ky Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace - pana Mgr. Petra Koubu,       

s účinností od 16. 7. 2021, 

 

5. pověřuje paní Jitku Sotorníkovou, zaměstnankyni Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení 

školství a mládeže Magistrátu města Přerova, organizačním pracovníkem komise pro 

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, s účinností od 16. 7. 2021, 

 

6. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové 

organizace Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace zřízené statutárním městem 

Přerov, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Navrhl doplnit do bodu 3. usnesení za člena určeného zřizovatelem Ing. Měřínského. 

 

 

Hlasování o návrhu primátora na doplnění usnesení: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil),                

3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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Hlasování o doplněném usnesení: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. 

Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2440/66/9/2021 Zpráva o aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území 

statutárního města Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o aktuálním vývoji na ubytovnách 

provozovaných na území statutárního města Přerov, která je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2441/66/9/2021 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 bytu č. 7 (1+1), o ploše pro nájem 42,23 m2, v domě   

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

Kojetínská, č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní I.H., za nájemné ve 

výši 2.106 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 (1+1), o ploše pro nájem 42,76 m2, v domě č. 

p. 2383, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1310, v k. ú. Přerov, 

Gen. Štefánika, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní M.B., za nájemné 

ve výši 2.370 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+2), o ploše pro nájem 66,78 m2, v domě č. 

p. 740, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 914, v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 7 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní K.Ž., za nájemné ve výši 

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

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 21 (1+1), o ploše 

49,37 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném 
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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. 4), s paní M.M., za nájemné ve výši 1.959 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 a to za podmínky vrácení 

aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 

bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 18 (1+0), o ploše 

25,96 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. 5), s panem A.Č., za nájemné ve výši 998 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 a to za podmínky vrácení 

aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 

bytu.  

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Kojetínská 1946/38, 

s paní *** 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 6 v Přerově, Kojetínská 1946/38, 

s paní *** 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Gen. Štefánika 7,       

s paní *** 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Gen. Štefánika 7,       

s paní P.S. 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Gen. Štefánika 7,       

s paní L.Č. 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Gen. Štefánika 7,       

s panem *** 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 5 v Přerově, Gen. Štefánika 7,         

s paní *** 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Husova 7, s paní 

E.G. 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Husova 7, s paní 

M.H. 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Husova 7, s paní *** 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Husova 7, s panem 

*** 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 
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10. RŮZNÉ 

2442/66/10/2021 Vzdání se práva na náhradu škody po zastupitelce Mgr. V. V., Ph.D.  

ve výši 7 495,80 Kč a spoluúčasti ve výši 1 000,-- Kč a odpis 

pohledávky v celkové výši 8 495,80 Kč, přičemž se jedná      o škodu 

vzniklou při výkonu funkce zastupitele statutárního města Přerova 

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

 

Rada města Přerova po projednání rozhodla nepřijala návrh usnesení rozhodnout ve věci vzdání se 

práva na náhradu škody po zastupitelce Mgr. V.V. Ph.D., její spoluúčasti a odpisu pohledávky.  

 

 

Diskuse: 

Ing. Střelec: 

Dal protinávrh: 

Rada města Přerova  

1. rozhodla o úhradě škody ve výši 4 250,-- Kč po zastupitelce V. V., Ph.D. která vznikla při 

výkonu funkce zastupitele statutárního města Přerova 

2. rozhodla o vzdání se práva na náhradu škody po zastupitelce V. V., Ph.D. v celkové výši 

4 245,80 Kč a odpisu pohledávky v celkové výši 4 245,80 Kč. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dal protinávrh: 

Rada města Přerova  

1. rozhodla o úhradě spoluúčasti u škodní události, která vznikla při výkonu funkce zastupitele 

po zastupitelce Mgr. V. V., Ph.D. ve výši 1 000,-- Kč 

2. rozhodla o vzdání se práva na náhradu škody po zastupitelce Mgr. V. V., Ph.D. ve výši 

7 495,80 Kč a odpisu pohledávky v celkové výši 7 495,80 Kč. 

 

 

Hlasování o protinávrhu primátora Ing. Měřínského:  

Pro:   Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Hýzl, Mgr. Kouba, p. Zácha, primátor Ing. Měřínský. 

Proti:   Ing. Střelec, Ing. Mazochová. 

Nepřítomen: Ing. Navrátil. 

Omluveni: Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Střelce: 

Pro   Ing. Střelec, Ing. Mazochová. 

Proti:   p. Zácha. 

Zdrželi se:  Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Hýzl, Mgr. Kouba, primátor Ing. Měřínský. 

Nepřítomen: Ing. Navrátil. 

Omluveni: Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána. 

 

 

Hlasování o původním předloženém usnesení:  
Pro:   - 

Proti:   Mgr. Kouba, Ing. Mazochová, Ing. Střelec. 

Zdrželi:  Mgr. Navařík, Ph.D., Mgr. Hýzl, primátor Ing. Měřínský, p. Zácha. 

Nepřítomen: Ing. Navrátil. 

Omluveni: Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána. 
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2443/66/10/2021 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov IX-Lýsky 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na pojmenování 

ulice v Přerově takto: 

ulici v části Přerov IX-Lýsky, katastrální území Lýsky, p.č. 422,484 pojmenovat názvem Pod Platany. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2444/66/10/2021 Petice občanů proti nepřizpůsobivým občanům v domě Jižní čtvrť II 

2491/5, Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici občanů, 

 

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi petentům. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2445/66/10/2021 Nominace do dozorčí rady HC ZUBR Přerov, z.s. 

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

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit nepřijala 

návrh usnesení podat návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit Ing. Petra Měřínského jako zástupce 

statutárního města Přerov na jednání dozorčí rady spolku HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 70259747, se 

sídlem Přerov, Petřivalského 5, ve všech projednávaných záležitostech. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Kouba: 

Dal protinávrh:   

pověřit jako zástupce statutárního města Přerova pana Marka Dostála. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kouby:  
Pro:   Mgr. Kouba, p. Zácha, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D. 

Proti:   primátor Ing. Měřínský, Ing. Střelec. 
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Zdrželi se:  Ing. Mazochová. 

Nepřítomen: Ing. Navrátil. 

Omluveni: Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení:  

Pro:  primátor Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Ing. Střelec.  

Proti:   - 

Zdrželi se:      Mgr. Kouba, p. Zácha, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D. 

Nepřítomen: Ing. Navrátil. 

Omluveni: Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána. 

 

 

 

 

 

 

Na jednání Rady města Přerova se vrátil z kontrolního dne MUK Předmostí Ing. Navrátil v 10.30 

hodin – je přítomno 8 radních. 

 

 

 

 

2446/66/10/2021 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, 

zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 

2021. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

Materiál byl předřazen a projednán v úvodu jednání rady. 

2447/66/10/2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s dopravcem zajišťujícím 

provoz MAD Přerov, se společností ARRIVA MORAVA a.s., IČ 258 27 405, se sídlem 

Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava 
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2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 

1. návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

Materiál byl předřazen a projednán v úvodu jednání rady. 

2448/66/10/2021 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s dopravcem zajišťujícím 

provoz MAD Přerov, se společností ARRIVA MORAVA a.s., IČ 258 27 405, se sídlem 

Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 

1. návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Mgr. Galová, Ing. Dostal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

 Podnět k dopravní situaci - křižovatka Havlíčkova – Čechova – směrem od Pivovaru. Je to 

velmi nepřehledné místo, jsou tam často rizikové situace. Je možné tam umístit zrcadlo? 

Ing. Navrátil: 

Již několikrát to řešili. Zrcadlo tam umístit nelze, jsou tam inženýrské sítě a soukromý vlastník domu 

tam také zrcadlo umístit nelze. Na jaře se rozšiřovala plocha, aby bylo lépe vidět doleva i doprava. 

Nyní je Čechova ulice slepá.  

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Jednání řídícího výboru ITI – schválena dotace na rekonstrukci základní školy Trávník ve výši 

18 mil. Kč. 
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Mgr. Hýzl: 

 Plavecký areál – po úderu blesku jsou vyřazeny řídící jednotky a čidla. Vše včetně teploty je 

řízeno ručně. Ve venkovním areálu nefungují atrakce. Probíhá orientační vyčíslení škod. 

 

 
Ing. Střelec: 

 Jednání valné hromady Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. Bylo jmenováno 

představenstvo.  

 Od 1.9. proběhne oprava cest v parku Michalov. 

 Od 1.8. oprava zavlažovacího zařízení květnice v Michalově. Je předpoklad dalších několika  

oprav po etapách v následujících letech.  

 Areál Přerovských strojíren – podnět majitele nemovitosti v areálu ohledně probíhajících 

jednání prodeje cest. Dotaz – jaká je situace, probíhají jednání.  

 Přívalové deště v Čekyni – voda z chmelnice zaplavila rodinné domky. Je to opakující se 

situace, která se týká stále stejných rodinných domů. Vyvolává jednání se stavebním úřadem, 

Povodím Moravy a s krajem. 

 

 

p. Zácha: 

 reakce na dotaz Ing. Střelce - areál Přerovských strojíren – popsal a shrnul celý vývoj. Čekali 

na znalecký posudek, na jeho základě bylo svoláno jednání společenství vlastníků. Další 

jednání svoláno na příští týden.  

 

 

Ing. Navrátil: 

 Podal aktuální informace z dnešního kontrolního dne MUK v Předmostí. 

 

 

 

 

12. ZÁVĚR 
 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 66. schůzi Rady města Přerova dne 15. července 2021 v 10.45 

hodin. 

 

V Přerově dne 15. července 2021 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Michal Zácha 

člen Rady města Přerova 

 


