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 USNESENÍ z 67. schůze Rady města Přerova konané dne 3. srpna 2021 

 

2449/67/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 67. schůze Rady města 

Přerova konané dne 3. srpna 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 67. schůze Rady města Přerova konané dne 3. srpna 2021,  

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou ověřovatelkou usnesení a zápisu     

67. schůze Rady města Přerova.  

 

 

2450/67/3/2021 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.04.2021 do 30.06.2021.  

 

 

2451/67/4/2021 Rozpočtové opatření č. 14 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

2452/67/4/2021 Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova prominout paní 

V*** Š***, IČ: 10638539, penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 50 %, tj. 5.145,00 Kč z částky 

10.290,00 Kč za období od 21.11.2019 do 09.09.2020, které bylo vyměřeno platebním výměrem dne 

05.10.2020.  

 

 

2453/67/6/2021 Blažkův dům – inovační centrum – smlouva o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 

Z_S24_12_8120075859 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120075859 o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - 

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

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

žadatelem, s finančními náklady ve výši 189 645,- Kč bez DPH.  
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2 pověřuje člena Rady města Přerova pana Michala Záchu k jednání o uzavření právního 

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

 

 

2454/67/6/2021 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“, 

„Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“ a „Blažkův dům-

inovační centrum (technický dozor)“ – změna smluvního zastoupení 

zadavatele 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu smluvního zastoupení zadavatele v rámci 

veřejných zakázek „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“, „Blažkův dům-inovační centrum 

(technologie)“ a „Blažkův dům-inovační centrum (technický dozor)“ jinou osobou, tj. externím 

administrátorem, dle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dle 

důvodové zprávy.  

 

 

2455/67/6/2021 Veřejná zakázka „Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do 

domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných 

dodavatelů, 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 

„Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“, 

dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

„Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“, 

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,  

 

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 
Dagmar Navrátilová odborník/věcný gestor Jaroslav Jaworek odborník/věcný gestor 
Emanuel Řehoř odborník Bc. Marek Rybařík odborník 
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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.  

 

 

2456/67/6/2021 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-

zimní stadion“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 

řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“, v obsahu dle příloh č. 1 - 3. 

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákona“), v souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části třetí 

zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a), postupem podle části 

třetí § 53, části třetí § 54, odst. 1 a souvisejících částí zákona, dle důvodové zprávy,  

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace veřejné 

zakázky v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona,  

 

3. 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.  

 

 

2457/67/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu zdravotní školy    

v Přerově“ – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

SML/0663/2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0663/2021 ze dne 19. 4. 2021 mezi 

Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a obchodní společností PSS Přerovská 

stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 27769585, jako 

zhotovitelem dle přílohy č.2, 

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

méněprací a víceprací) dle důvodové zprávy. 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 1. a 2. NP           

v objektu zdravotní školy v Přerově“ se po započtení méněprací a víceprací zvyšuje o          

119 095,28 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z ceny 2 207 130,63 Kč bez 

DPH na cenu 2 326 225,91 Kč bez DPH, tj. 2 814 733,35 Kč včetně DPH. 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo                

č. SML/0663/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené 
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náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením 59. Rady města 

Přerova usnesení č. 2143/59/6/2021 ze dne 25. března 2021.  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
3612 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210516 –  

Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21 - 24  

včetně statického sepnutí) 

1 082,3 -145,5 936,8 

3122 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210669 –  

Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu  

zdravotní školy v Přerově) 

3 218,5 +145,5 3 364,0 

 

 

2458/67/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 

Přerov, Trávník 27“ – schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo              

č. SML/1209/2020 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML/1209/2020 ze dne 20. 7. 2020 mezi 

Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností „PTÁČEK a ELEKTROMONT 

– ZŠ Trávník elektroinstalace“ se společníky PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 

752 01 Kojetín, IČ: 25896873 a Elektromont Brno, akciová společnost, Žarošická 4315/17, 

628 00 Brno, IČ: 24319139, jako zhotovitelem dle přílohy č.3, 

  

Předmětem Dodatku č. 3 je změna rozsahu původního předmětu plnění (tj. realizace víceprací) 

dle důvodové zprávy. 

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy ve znění dodatku č.2 na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy Přerov, Trávník 27“ se po započtení víceprací 

zvyšuje o 719 744,78 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 3 mění z ceny                  

22 347 664,19 Kč bez DPH na cenu 23 067 408,97 Kč bez DPH, tj. 27 911 564,85 Kč včetně 

DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo               

č. SML/1209/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené 

náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením 38. Rady města 

Přerova usnesení č. 1431/38/3/2020 ze dne 28. 5. 2020,  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210574 

– Výměna parket ve velkém a malém 

sále včetně předsálí MD) 

3 670,0 - 900,0 2 770,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210560 

– Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ 

Přerov, Trávník 27) 

24 969,3 +900,0 25 869,3 

 

 

 



5 

 

2459/67/6/2021 Veřejná zakázka „Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 

vyzvaných dodavatelů, 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 s názvem 

„Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

„Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“, 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,  

 

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 
Ing. Antonín Krejčíř odborník/věcný gestor Ing. Tomáš Saňka odborník/věcný gestor 
Ing. František Šaněk odborník Ing. Jiří Janalík 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 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.  

 

 

2460/67/6/2021 Pověření k realizaci akce: Úpravy silnice I/47 v místě napojení EMOS-

trubní propustek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje Odbor řízení projektů a investic zajištěním realizace trubního propustku k investiční 

akci „Úpravy silnice I/47 v místě napojení EMOS“ dle doručené cenové nabídky zhotovitele 

IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, Olomouc  
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2. pověřuje vedoucí odboru řízení projektů a investic Ing. Ivanu Pinkasovou k jednání                 

o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem             

a zhotovitelem a jeho podpisu.  

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu 

  
PAR ORJ Výdaje (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
2212 021 Akce č. 0210575 – Most-Př-Žeravice-

MO2, U Stadionu 
6 835,8 - 250,0 6 585,8 

2219 021 Akce č. 0210423, Úpravy silnice I/47 v 

místě napojení EMOS 
5 700,0 + 250,0 5 950,0 

 

 

2461/67/6/2021 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/0781/2021, číslo smlouvy zhotovitele 202121130016, na realizaci 

stavby „Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni“ 

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

objednatele SML/0781/2021, ze dne 2.6.2021, mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,     

a PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,                

IČ 27769585, jako zhotovitelem dle přílohy č.3. 

  

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

důvodové zprávy.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Výměna únikového schodiště MŠ Na 

Odpoledni“ se dodatkem č. 1 zvyšuje o 19 849,55 Kč bez DPH, a cena za plnění se Dodatkem č. 1 

mění z ceny 1 716 423,45Kč bez DPH, na cenu 1 736 273,00 Kč bez DPH, tj. 2 100 890,33 Kč vč. 

DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem  

a zhotovitelem bude realizováno podpisem radního Michala Záchy, na základě jeho pověření dle bodu 

58. usnesení Rady města Přerova č. 2109/58/6/2021 ze dne 11.3.2021.  

 

 

2462/67/6/2021 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 

účely home office“ - rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového 

řízení, rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, schválení zadávacích 

podmínek a zahájení opakovaného výběrového řízení, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a dalších 

zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup 50ks 

notebooků a dokovacích stanic pro účely home office“, které vyplývají z provedení úkonů 

spojených s výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění 

Vnitřního předpisu č. 5/2018 a ve znění č. 13/2019 „Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“, a z doporučení a závěrů 

komise pověřené k provádění těchto úkonů,  
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2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 M Computers s.r.o., Úlehlova 3100/10, Líšeň,    

628 00 Brno, IČ 26042029, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených 

zadavatelem,  

 

3. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup 50ks 

notebooků a dokovacích stanic pro účely home office“,  

 

4. 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,  

 

5. 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,  

 

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

 
Pořadové 

číslo 
Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 

 

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

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

  
  Člen komise Organizace Náhradník Organizace 
1. *** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
2. *** 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 

 

8. 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.  
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2463/67/6/2021 Veřejná zakázka „Energetické úspory BD, nám. Fr. Rasche 3“ – 

rozhodnutí o vyloučení dodavatele, rozhodnutí o výběru dodavatele       

a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Energetické úspory BD, nám. Fr. Rasche 3 “, 

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

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

rozsahu statutárním městem Přerov ve znění VP č. 5/2018 a ve znění VP č. 13/2019,  

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 3 společnost HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 

664 61 Rajhradice, IČ 04395255, z důvodu nesplnění podmínek pro podání a sestavení 

nabídek a podmínky účasti ve výběrovém řízení,  

 

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

úspory BD, nám. Fr,. Rasche 3“, je účastník výběrového řízení společnost ZJS - Realizace 

staveb s.r.o., Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 28611942, jejíž 

nabídka byla vyhodnocena jako 2. 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 ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ 28611942, jako zhotovitelem/dodavatelem, veřejné zakázky malého rozsahu 

„Energetické úspory BD, nám. Fr. Rasche 3“. 

  

Cena za plnění bude činit: 4 812 924,17Kč bez DPH, tj. 5 534 862,80 Kč včetně 15 % 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 zhotovitelem           

a objednatelem, bude realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové,       

na základě jeho pověření dle bodu 64. usnesení Rady města Přerova č. 2344/64/6/2021 ze dne 

10.6.2021.  

 

 

2464/67/6/2021 Veřejná zakázka N006/20/V00031896 „Revitalizace vodního 

ekosystému v Předmostí“: rozhodnutí o vyloučení vybraného 

dodavatele, rozhodnutí o výzvě k uzavření smlouvy s dalším 

účastníkem zadávacího řízení, schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vylučuje v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vybraného dodavatele EKO Agrostav a.s., 

Tovačovská 300, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47672200, z účasti v zadávacím řízení 

pro naplnění podmínek pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, tj. z důvodu, že vybraný 

dodavatel je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie,  
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2. ruší bod 6. usnesení č. 2419/66/6/2021 ze dne 15. července 2021, kterým schválila 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,  

 

3. rozhodla podle § 125 odst. 1 a 2 zákona, o výzvě dalšího účastníka zadávacího řízení, tj. 

účastníka 010 PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ: 25397087 

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

 

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

objednatelem a vybraným dodavatelem PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice I-Město,        

753 01 Hranice, IČ: 25397087, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

  

Cena za plnění bude činit 6 473 262,00 Kč bez DPH, tj. 7 832 647,00 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.  

 

 

2465/67/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1885/5, 

1885/14, 1887/2, 5307/349, 5307/351, 5307/352, 5307/353, 5307/354, 

5307/355, 5307/360, vše v k.ú. Přerov 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1885/5 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 306 m2 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví fyzických osob, p.č. 1885/14 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 168 m2 a p.č. 1887/2 ostatní plocha, ostatní komunikace               

o výměře 283 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Státního 

pozemkového úřadu, p.č. 5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 

5307/351 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň       

o výměře 275 m2, p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví 

fyzických osob.  

 

 

2466/67/7/2021 Záměry statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 2 ke 

smlouvě o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, kterou 

uzavřely statutární město Přerov a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. 

dne 22.10.2014, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí 

kupní č. MMPr/SML/1074/2014, kterou uzavřely statutární město 

Přerov a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014 a 

úplatného převodu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - částí pozemků p.č. 3344/3, p.č. 3345/2 a p.č. 3345/16, vše v 

k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení 
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práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, kterou dne 22.10.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

28.6.2018, uzavřely statutární město Přerov jako vlastník pozemků a spolek TK PRECHEZA 

Přerov z.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako 

stavebník, na jejímž základě statutární město Přerov zřídilo spolku TK PRECHEZA Přerov 

z.s. k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 

3345/16, vše v k.ú. Přerov, právo stavby dle ust. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jehož obsahem je právo spolku                   

TK PRECHEZA Přerov z.s. mít na pozemcích stavbu s názvem „Hala na TK-COURTSOL         

v areálu TK PRECHEZA Přerov“ dle projektové dokumentace P 7-13 zpracované společností 

AKTÉ projekt s.r.o., IČ 26960834, se sídlem Kollárova 629/14, 767 01 Kroměříž, s tím,         

že právo stavby bylo zřízeno na dobu 7 let ode dne právních účinků vkladu práva do katastru 

nemovitostí (tj. do 22.10.2021) a úplatně za celkovou úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně 

DPH. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby by mělo dojít k následujícím 

podstatným změnám smlouvy o zřízení práva stavby: 

  

a) prodloužení doby trvání práva stavby na dobu 9 let ode dne právních účinků vkladu práva 

do katastru nemovitostí (tj. do 22.10.2023), 

  

b) změně výše úplaty za zřízení práva stavby, jejíž výše bude stanovena na základě znaleckého 

posudku jako cena v místě a čase obvyklá.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní č. MMPr/SML/1074/2014, kterou dne 22.10.2014 uzavřely statutární město 

Přerov jako budoucí prodávající a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, se sídlem 

Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako budoucí kupující na převod částí 

pozemků p.č. 3343/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha)     

o výměře cca 30 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha) o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2 (ostatní 

plocha) o výměře cca 430 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha) o výměře cca 2 100 m2 a p.č. 

3345/16 (trvalý travní porost) o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 ke 

smlouvě o smlouvě budoucí kupní by mělo dojít k následujícím podstatným změnám smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní: 

  

a) ke změně čl. III. odst. 1 bodu 1. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, který upravuje způsob 

stanovení kupní ceny za předmět převodu, tak, že kupní cena za předmět převodu bude činit 

1.770.330,- Kč, s tím, že pokud bude dodání pozemků podléhat dani z přidané hodnoty, bude 

kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně, 

  

b) doplnění smlouvy o smlouvě budoucí kupní o závazek smluvních stran, že na základě 

výzvy statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy, která byla doručena spolku TK 

PRECHEZA Přerov z.s. dne 17.5.2021, uzavřou kupní smlouvu nejpozději dne 22.7.2023.  

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3344/3 (ostatní plocha – jiná plocha)               

o výměře 402 m2, části pozemku p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 190 m2      

a části pozemku p.č. 3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 76 m2, vše v k.ú. Přerov, které     

se podle geometrického plánu č. 7259-10/2021 ze dne 16.6.2021 slučují s pozemkem p.č. 

3345/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 062 m2 v k.ú. Přerov.  
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2467/67/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 217, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 1746, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22) 

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

převod pozemku p.č. 217 zast. pl. a nádvoří o výměře 140 m2, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 

1746, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22) z vlastnictví statutárního města 

Přerov do vlastnictví společnosti Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Osmek 1129/6,             

IČ 10667661 za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 2.510.000,-Kč. Dodání předmětu 

převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

 

2468/67/7/2021 TJ Spartak Přerov - uzavření dodatku č. 4 - rozšíření účelu výpůjčky, 

souhlas s dočasným přenecháním pozemku p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 07.12.2009 ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 11.02.2010, Dodatku č. 2 ze dne 30.09.2011 a Dodatku č. 3 ze dne 

12.11.2014 mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a TJ Spartak Přerov, spolek,      

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

jejímž předmětem jsou pozemky p.č. 4293/4, p.č. 4306/3, p.č. 4306/27, p.č. 4306/34 a p.č. 

6724/1 vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 4 se mění účel výpůjčky, který nově zní: využití pro 

zabezpečení sportovní činnosti vypůjčitele a konání kulturních a společenských akcí.  

 

2. souhlasí s přenecháním pozemku p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov společnosti BLACKSTAR 

MEDIA, s.r.o., se sídlem Panské dvory 3563, Frýdek-Místek, IČ: 29415934 do dočasného 

užívání v období od 13.08. do 15.08.2021, když vypůjčitelem pozemku je na základě smlouvy 

o výpůjčce uzavřené dne 07.12.2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.02.2010, Dodatku č. 2 

ze dne 30.09.2011 a Dodatku č. 3 ze dne 12.11.2014 spolek TJ Spartak Přerov, spolek,          

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

na základě souhlasu statutárního města Přerov ze dne 14.08.2017 spolek 1. FC Viktorie Přerov 

z.s., IČ: 66743338, se sídlem Sokolská 734/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Účelem 

dočasného užívání je využití pozemku pro uspořádání koncertu hudební skupiny KABÁT - 

KABÁT CIRKUS 2021.  

 

3.  souhlasí se změnou účelu bezúplatného užívání pozemku p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov spolkem   

1. FC Viktorie Přerov z.s., IČ: 66743338, se sídlem Sokolská 734/28, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, který tento spolek užívá na základě souhlasu statutárního města Přerova jako půjčitele 

vydaného Radou města Přerova dne 10.8.2017, usnesením č. 3033/74/7/2017 vypůjčiteli 

pozemku TJ Spartak Přerov, spolek, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov            

I-Město, 750 02 Přerov v souladu se smlouvou o výpůjčce ze dne 07.12.2009 ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 11.02.2010, Dodatku č. 2 ze dne 30.09.2011 a Dodatku č. 3 ze dne 

12.11.2014.  

 

 

2469/67/7/2021 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 

(Jasínkova 4) a části pozemku p.č. 1981/45 vše v k.ú. Přerov 

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

dne 17.9.2018 mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a obecně prospěšnou společností 
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AJORODINKA mateřská škola, se sídlem Přerov I-Město, Želatovská 2617/12, IČ 02590425 jako 

výpůjčitelem na prostor v budově občanské vybavenosti č.p. 829, příslušné k části obce Přerov            

I-Město, která je součástí pozemku p.č. 1981/16 (Jasínkova 4 – bývalá kočárkárna) o výměře 39,4 m2 

a na část pozemku p.č. 1981/45 ost. pl., zeleň o výměře 49,5 m2 (část mezi prostorem kočárkárny         

a budovou Jasínkova 4) vše v k.ú. Přerov.  

Dodatek č. 1 se týká: 

1.  změny doby výpůjčky, a to z původní doby výpůjčky - na dobu určitou do 16.9.2021 se mění 

nově na dobu určitou do 16.9.2024.  

2.  změnu účelu výpůjčky - původní účel výpůjčky - pro potřeby Dětské skupiny pro uložení 

nářadí a pomůcek na venkovní hry se mění na nový účel výpůjčky – pro uložení nářadí, 

pomůcek pro venkovní hry a rekvizity na kulturní akce pro rodiny.  

3.  stanovení výše podpory malého rozsahu.  

 

 

2470/67/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - podílu id. 6/72 pozemku p.č. 6105/32 v 

k.ú. Přerov 

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

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

zařízení distribuční soustavy a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení distribuční soustavy, k tíži 

podílu id. 6/72 pozemku p.č. 6105/32 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

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

geometrického plánu č. 6950-403-143/2019 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti.  

  

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

se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako jedním z povinných z věcného břemene 

– služebnosti, s dalšími 16-ti spoluvlastníky - povinnými a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, zastoupenou společností 

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

oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude 

uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 6950-403-143/2019, za jednorázovou úplatu 

ve výši 800,- Kč bez DPH. Náhrada bude vyplacena dle výše spoluvlastnických podílů. 

  

Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku            

a uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy            

o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.  

 

 

2471/67/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2176/60, 1649/1, 

k.ú. Bochoř a pozemku p.č. 474/2, k.ú. Lověšice u Přerova 

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

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

stavbu mostu a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním stavby mostu, k tíži pozemku p.č. 2176/60 a p.č. 

1649/1, k.ú. Bochoř a pozemku p.č. 474/2, k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 

65993390, v rozsahu dle geometrického plánu č. 444-177/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného 

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

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

služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 

546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti. Věcné 

břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 444-177/2016, za jednorázovou 

úhradu 30.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

  

ŘSD uhradilo 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.  

 

 

2472/67/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 549/22 v k.ú. Lověšice u 

Přerova 

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

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

plynárenské zařízení a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, k tíži pozemku p.č. 549/22, 

v k.ú. Lověšice u Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ 00301825, v rozsahu dle geometrického plánu č. 456-196/2016 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 GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 

00301825, 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. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č.                 

456-196/2016, za jednorázovou úhradu 10.000,- 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.  

 

 

2473/67/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7116/4 a p.č. 

7114/4 v k.ú. Přerov 

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

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

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

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení dráhy, k tíži pozemku p.č. 7116/4 a p.č. 

7114/4, oba v k.ú. Přerov, a to ve prospěch Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6460-

329/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

  

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

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

služebnosti, Správou železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové 

Město, IČ 70994234, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic 
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ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, 

jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 6460-

329/2016, za jednorázovou úhradu 20.000,- 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.  

 

 

2474/67/7/2021 Žádost spol. WARIDELTA reality s.r.o., o vydání souhlasu se stavbou 

na pozemku p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u Přerova - „Výrobně skladovací 

hala včetně umístění na výrobu hmot na bázi polyuretanu vč. 

souvisejících staveb 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vydání souhlasu se stavbou „Výrobně skladovací hala 

včetně umístění na výrobu hmot na bázi polyuretanu vč. souvisejících staveb“, kterou bude dotčen 

pozemek p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u Přerova, který je v majetku statutárního města Přerova, dle 

příloh č.1.,2. 

  

Jedná se o stavbu výrobně skladovací haly včetně umístění technologie na výrobu hmot na bázi 

polyuretanu vč. souvisejících staveb, kterou bude mimo jiné dotčen pozemek p.č. 508/2 k.ú. Lověšice 

u Přerova, který je v majetku města Přerova. Uvedený pozemek v majetku města bude dle navržené 

projektové dokumentace dotčen rozšířením stávajícího vjezdu na pozemek p.č. 447/3, novým vjezdem 

k pozemku p.č. 447/15 a kanalizační přípojkou na pozemek p.č 447/3 vše v k.ú. Lověšice u Přerova.  

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 30.08.2021 

 

2475/67/7/2021 Dodávka nerezových mlžných bran s květináči na mobilní zeleň - 

uzavření kupní smlouvy  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a společností Build Point 

s.r.o. se sídlem Rolencova 536/65, 620 00 Brno, IČ: 03864570, ve znění dle přílohy č.1. 

Celková kupní cena nepřesáhne částku 276 000,- Kč vč. DPH,  

 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb uzavřením kupní smlouvy se 

společností Build Point s.r.o. se sídlem Rolencova 536/65, 620 00 Brno, IČ: 03864570, dle 

přílohy č.1, za podmínky finančního krytí. 

  

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 12.11. 2021  

 

 

2476/67/7/2021 Udělení výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

v centru města    a to z dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t“, z dopravní značky č. B 29 

„Zákaz stání" ve vymezeném rozsahu (která jsou součástí svislého 

dopravního značení č. IZ 8a) a z dopravní značky č. B 28 „Zákaz 

zastavení".  
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru 

města ve vymezeném úseku, a to u vozidel, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená 

hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele TRAWEKO 96 s.r.o., Hranická 1455, 751 31 

Lipník nad Bečvou, IČ. 25363751, z důvodu umístění jeřábu a zajištění dovozu materiálu       

na opravu střechy a fasády bytového domu Bratrská 1739/8, 1988/10, Přerov.  

  

Trasa výjimky: ul. Kratochvílova, Bratrská, Palackého, Přerov  

Termín: 1.9.2021 – 1.12.2021 (max. 5 x v daném období) 

RZ 6M80757, Tovární značka: DAF, Typ: L1EN2, Nosnost: 11 990 Kg 

Provozovatel: TRAWEKO 96 s.r.o., Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 25363751  

RZ M015517 Tovární značka: LIEBHERR, Typ: TGL LTM 1040-2.1, Nosnost: 24 000 Kg  

Provozovatel: Radomil Žůrek, Jezernice 3, 751 31 Jezernice, IČ: 65147642  

 

2. vyslovuje souhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova 

souhlas s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru 

města ve vymezeném úseku, a to u vozidla, jehož největší technicky přípustná /F2 povolená 

hmotnost přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 

Praha 8, IČ: 00014915, z důvodu dovozu materiálu k výstavbě horkovodu za domem 

Kainarova 1 – 9, Přerov. 

Trasa výjimky: ul. Kratochvílova, Kainarova, Přerov,  

Termín: 8/2021–10/2021 

RZ 6M01408 Tovární značka: SCANIA, Typ: B 4x2, Nosnost: 18 000 Kg 

Provozovatel: David Žídek, U Losinky 595, Velké Losiny 788 15, IČ: 66951321  

 

 

2477/67/8/2021 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže 

uvedené dotační programy ve znění dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova 

pro rok 2022 takto: 

  

 Dotační program A na podporu oblasti kultury pro rok 2022 s tím,                        

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 1 798 000 Kč, 

 Dotační program A na podporu oblasti sportu pro rok 2022 s tím,                          

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 12 500 000 Kč,  

 Dotační program A na podporu oblasti volného času pro rok 2022 s tím,               

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 384 600 Kč,  

 Dotační program A na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2022 s tím,    

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 4 091 600 Kč, 

 Dotační program B na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální        

a zdravotní pro rok 2022 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu roku 2022 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 416 800 

Kč. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle 

přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2022 za těchto podmínek: 

  

Dotační program A 

 žádosti budou podávány v termínu od 8. 10. 2021 do 22. 10. 2021, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 8. 9. 2021 v Městském informačním centru 

na nám. TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo             

v oblasti sociální a zdravotní. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu.  

  

Dotační program B 

 žádosti budou podávány v termínu od 1. 1. 2022 do 15. 9. 2022, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 1. 1. 2022 na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo             

v oblasti sociální a zdravotní. 

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu.  

 

 

2478/67/9/2021 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 85 668 Kč a uzavření 

darovací smlouvy dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů mezi Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Hodolany, 779 00 Olomouc a Statutárním městem Přerovem, IČ: 00301825, se sídlem Bratrská 

709/34, 750 02 Přerov. Znění darovací smlouvy je přílohou důvodové zprávy.  

 

 

2479/67/9/2021 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím peněžitých darů účelově určených do vlastnictví 

Základní školy Přerov, Svisle 13 a Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - 

Předmostí, Hranická 14, příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu 

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

pozdějších předpisů.  

 

 

2480/67/9/2021 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitých darů v souvislosti                           

s pandemiícovid-19 dle důvodové zprávy, do vlastnictví školských příspěvkových organizací 
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zřízených statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,          

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

2481/67/9/2021 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 

rok 2021/2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní mateřská škola                

v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní 

náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní 

jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové zprávy a realizované v období od 1. 9. 2021           

do 31. 8. 2022.  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytování školního stravování 

dětem zapsaným do Církevní mateřské školy v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 

Palackého 2833/17a, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem 

za stejných podmínek jako dětem mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem 

dle důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.  

 

 

2482/67/10/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 

určení č. 24 (1+0), o ploše 25,52 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 

0748, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, 

č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, za nájemné ve výši 1 012,- 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.  

 

 

2483/67/10/2021 Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. - dotace 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč     

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, 

jako poskytovatelem dotace, a subjektem Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s., IČ 

04463528, sídlem Řepčínská 2/39, Řepčín, 779 00 Olomouc, jako příjemcem dotace,             

na realizaci projektu „Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.". Veřejnoprávní smlouva    

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2021.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  
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3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

   
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 
    Dotační program B 309,8 - 15,0 294,8 
4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

54,0 + 15,0 69,0 

 

 

2484/67/11/2021 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších 

předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vydává vnitřní předpis č. …/2021, kterým se mění vnitřní předpis č. 8/2018 Organizační řád, 

kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění vnitřního předpisu           

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

č. 12/2019 a vnitřního předpisu 4/2021, a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a Přílohy č. 2  

 

2. zřizuje s účinností od 1. 9. 2021 na Odboru evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu nové oddělení a to: 

- oddělení dopravních přestupků a registru řidičů  

 

 

2485/67/11/2021 Cena města Přerova 2021 

Rada města Přerova po projednání předkládá Zastupitelstvu města Přerova seznam navržených 

osobností na udělení Ceny města Přerova - pamětní medaile J. A. Komenského.  

 

 

2486/67/11/2021 Zřízení veřejné grilovací zóny v oblasti Laguny 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení ve věci zřízení veřejné grilovací zóny       

v oblasti Laguny.  

 

 

V Přerově dne 3. 8. 2021 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 

 


