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USNESENÍ z 69. schůze Rady města Přerova konané dne 8. září 2021 

 

2541/69/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 69. schůze Rady města 

Přerova konané dne 8. září 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 69. schůze Rady města Přerova konané dne 8. září 2021,  

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 69. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

2542/69/4/2021 Rozpočtové opatření č. 16 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1),  

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

2543/69/4/2021 Příprava inventarizace majetku a závazků za rok 2021 

Rada města Přerova po projednání schvaluje přípravu inventarizace majetku a závazků statutárního 

města Přerov za rok 2021 včetně plánu a instrukcí k jejímu provedení.  

 

2544/69/6/2021 Veřejná zakázka „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 

účely home office“ – rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o 

vyloučení 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 „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic pro 

účely home office“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

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

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov ve znění VP č. 5/2018 a ve 

znění VP č. 13/2019,  

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 

Židenice, 636 00 Brno, IČ 27675645, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených 

zadavatelem,  

 

3. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup 50ks 

notebooků a dokovacích stanic pro účely home office“, je účastník výběrového řízení 

společnost M Computers s.r.o., Úlehlova 3100/10, Líšeň, 628 00 Brno, IČ 26042029, jejíž 
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nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, 

která respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

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

společností M Computers s.r.o., Úlehlova 3100/10, Líšeň, 628 00 Brno, IČ 26042029, jako 

prodávajícím, veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup 50ks notebooků a dokovacích stanic 

pro účely home office“. 

  

Cena za plnění bude činit: 916 500,-- Kč bez DPH, tj. 1 108 965,00 Kč včetně 21% DPH. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím  

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

 

 

2545/69/6/2021 Veřejná zakázka „Oprava komunikace Žerotínovo náměstí, Přerov – 

2. část“ –rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace Žerotínovo náměstí, Přerov – 

2. část“, 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. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

komunikace Žerotínovo náměstí, Přerov – 2. část“, je účastník výběrového řízení č. 4 

SKANSKA a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně nabídkou, která respektuje 

stanovené zadávací podmínky,  

 

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

účastníkem č. 4 SKANSKA a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303, 

jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace Žerotínovo náměstí, 

Přerov – 2. část“ 

Cena za plnění bude činit: 1 265 099,22 Kč bez DPH, tj. 1 530 770,06 Kč včetně 21% DPH. 

  

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

zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřeného náměstka Michala Záchy, DiS., na 

základě jeho pověření usnesením 66. Rady města Přerova č. usnesení 2422/66/6/2021 ze dne 

15. 7. 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.  
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2546/69/6/2021 Veřejná zakázka “Propustek ev.č. Př-Vin-P3 na ul. U Zahradnictví v 

Přerově XI – Vinarech“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/21/V00014769 na stavební práce s názvem „Propustek ev.č. Př-Vin-P3 na ul. U 

Zahradnictví v Přerově XI – Vinarech“, které vyplývají z provedení úkonů spojených s 

výběrem dodavatele postupem podle Vnitřního předpisu č. 16/2016 „Zásady postupů 

a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“ ve znění 

Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019, a z doporučení a závěrů komise 

pověřené k provádění těchto úkonů,  

 

2. rozhodla o výběru dodavatele Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 

Olomouc, IČ: 28597460, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako jediného účastníka 

výběrového řízení,  

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 

779 00 Olomouc, IČ: 28597460, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

  

Cena za plnění bude činit 2 370 000,00 Kč bez DPH, tj. 2 867 700,00 Kč s DPH. 

  

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem  

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 65. Rady 

města Přerova konané dne 24. června 2021 (č. usn. 2383/65/6/2021), pověřen člen Rady 

Statutárního města Přerov Michal Zácha, Dis.  

 

 

2547/69/6/2021 Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti pěti ZŠ v Přerově - 

fotovoltaika“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 

řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Snížení 

energetické náročnosti pěti ZŠ v Přerově - fotovoltaika“, dle důvodové zprávy a příloh            

č. 1 - 6,  

 

2. schvaluje zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„Snížení energetické náročnosti pěti ZŠ v Přerově - fotovoltaika“, postupem dle ustanovení      

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle 

důvodové zprávy,  

 

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

zakázky v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona,  
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4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smluv mezi zadavatelem a vybranými dodavateli, k jejich uzavření 

a jejich podpisu.  

 

 

2548/69/6/2021 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (technický dozor)“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Blažkův 

dům-inovační centrum (technický dozor)“, dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 2,  

 

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

názvem „Blažkův dům-inovační centrum (technický dozor)“, postupem dle ustanovení § 31 

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

souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy. 

  

K podpisům dokumentace veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu je zmocněn Ing. Petr Měřínský, primátor.  

 

 

2549/69/6/2021 Veřejná zakázka „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (2. část)“ - 

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 

„Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (2. část)“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

„Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (2. část)“, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 

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

Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění Vnitřního předpisu č. 13/2019, za podmínky finančního 

krytí,  

 

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

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

 

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: 
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Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele Ing. Bohumír Střelec zástupce zadavatele 
Ing. Svatava Vrťová odborník/projektant Bc. Alexandr Salaba odborník 
Miroslav Piekutowski odborník/věcný gestor Ing. Zdeněk Dostál odborník/věcný gestor 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací 
Mgr. 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.  

 

 

2550/69/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kulturního domu v Dluhonicích“ - 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, 

jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Rekonstrukce kulturního domu v Dluhonicích“ dle příloh č. 1 - 3,  

 

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

„Rekonstrukce kulturního domu v Dluhonicích“, 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, za 

podmínky finančního krytí,  

 

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

  
P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 

 

4. ustanovuje dle vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění 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. *** *** *** *** 
2. *** *** *** *** 
3. *** *** *** *** 
4. *** *** *** *** 
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odbor řízení projektů a 

investic 
*** Odbor řízení projektů a 

investic 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

6. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu.  

 

 

2551/69/6/2021 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1849/2020 na 

poskytnutí služeb „Zpracování projektových dokumentací - 

Kompenzace Dluhonice – I. etapa“, Část 1.: Zpracování projektové 

dokumentace „Kompenzace Dluhonice – PD chodníky a parkovací 

plochy, veřejné osvětlení“ 

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

SML/1849/2020 ze dne 11. 2. 2021 na zpracování projektové dokumentace „Kompenzace Dluhonice – 

PD chodníky a parkovací plochy, veřejné osvětlení“, se zhotovitelem PRINTES - ATELIER s.r.o., 

Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002, IČ: 25391089, 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 „Zpracování projektových dokumentací 

- Kompenzace Dluhonice – I. etapa“, Část 1.: Zpracování projektové dokumentace „Kompenzace 

Dluhonice – PD chodníky a parkovací plochy, veřejné osvětlení“ se po započtení víceprací zvyšuje o 

112 000,00 Kč bez DPH a cena za plnění se Dodatkem č. 1 mění z původní ceny 1 659 500,00 Kč bez 

DPH⁕, resp. 1 699 500,00 Kč bez DPH⁕⁕ sjednané ve smlouvě č. SML/1849/2020 na cenu 1 771 

500,00 Kč bez DPH, resp. 1 811 500,00 Kč bez DPH. Sazba DPH je 21 %. 

  

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

SML/1849/2020 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

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

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

  
⁕ Cena za zpracování projektové dokumentace (cena dotčená navýšením) 
⁕ ⁕ Cena s autorským dozorem (celková cena ze smlouvy)  

 

2552/69/6/2021 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení – smlouva o 

uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 

k distribuční soustavě č. 21_SOSB01_4121838209 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy č. 21_SOSB01_4121838209 o uzavření budoucích smluv o 

připojení více odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě k napěťové hladině 0,4 

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

- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 Děčín, IČ 24729035 jako provozovatelem distribuční 
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soustavy a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/334, Přerov jako 

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

 

2. pověřuje člena Rady města Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání 

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

 

 

2553/69/6/2021 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0482/2021 na 

realizaci veřejné zakázky „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“  

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

SML/0482/2021 ze dne 12. 3. 2021 na provedení stavby „Zateplení Jižní Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“, se 

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

Město, IČ: 27769585, dle přílohy č. 2. 

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

méněprací) dle důvodové zprávy.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy ze dne 12. 3. 2021 na veřejnou zakázku „Zateplení Jižní 

Čtvrti III/1, 2, 3 Přerov“ se po započtení změny snižuje o 199 318,16 Kč bez DPH a cena za plnění se 

Dodatkem č. 1 mění z ceny 8 617 244,07 Kč bez DPH na cenu 8 417 925,91 bez DPH, tj. 9 680 614, 

80 Kč včetně DPH. 

  

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

SML/0482/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, jeho uzavření a jeho podpis provede, na základě 

usnesení 56. Rady města Přerova. č. usnesení 1895/52/6/2020, ze dne 3. 12. 2020, náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová.  

 

2554/69/6/2021 Veřejná zakázka „Dodávka serveru pro městský kamerový dohlížecí 

systém“ – 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 „Dodávka serveru pro městský kamerový dohlížecí 

systém“, 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. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 

serveru pro městský kamerový dohlížecí systém“, je účastník výběrového řízení č. 1 EMOS 

spol. s r.o., se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 19014104, jehož 

nabídka respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

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

účastníkem č. 1 EMOS spol. s r.o., se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

IČ: 19014104, jako prodávajícím, veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka serveru pro 

městský kamerový dohlížecí systém“ 

Cena za plnění bude činit: 560 900,- Kč bez DPH, tj. 678 689,- Kč včetně 21% DPH.  
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2555/69/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova – část pozemku p.č. 4516/1 v 

k.ú. Přerov  

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

pozemku p.č. 4516/1 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 a cca 16 m2 v k.ú. Přerov . 

 

2556/69/7/2021 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – část 

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

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

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 

29.12.2019, ve znění dodatků č. 1 ze dne 23.9.2020 a dodatku č. 2 ze dne 10.12.2020 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a evidovanou církevní právnickou osobou Charita 

Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 1295/27, IČ 45180270 jako nájemcem na část nebytové 

jednotky č. 555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místnosti č. 309 a č. 310 o 

celkové výměře 33,2 m2.  

Dodatek č. 3 bude řešit změnu doby nájmu, z původní doby nájmu - doba určitá do 31.12.2021 se 

změní na novou doby nájmu - na dobu určitou do 30.6.2022.  

 

2557/69/7/2021 Snížení nájemného z nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - z prostoru  sloužícího podnikání v budově bydlení č.p. 904, 

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

3348  v k.ú. Přerov (U Bečvy 1)  a z prostoru sloužícího podnikání v 

objektu k bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2021 nájemci, Haně Malátkové, 

místem podnikání Přerov I-Město, nábř. Dr. E. Beneše 2004/13, IČ 08651817 z prostor 

sloužících podnikání v budově k bydlení č.p. 904, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 

je součástí pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) o celkové výměře 80,91 m2 na 

základě nájemní smlouvy uzavřené se statutárním městem Přerov dne 22.1.2020, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 15.5.2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 5.10.2020 ve 

výši 5/12 z ročního nájemného pro rok 2021.  

 

2. neschvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2021 nájemci, Michaele 

Krupkové, místem podnikání Přerov I-Město, Komenského 968/25, IČ 02757753 z prostor 

sloužících podnikání v budově k bydlení č.p. 968, příslušném k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 1255 v k.ú. Přerov (Komenského 25) o celkové výměře 87,66 

m2 na základě nájemní smlouvy uzavřené se statutárním městem Přerov dne 30.4.2014, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 14.5.2020 a dodatku č. 2 ze dne 27.1.2021 z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu v ČR dne 5.10.2020 ve výši 3/12 z ročního nájemného pro rok 2021.  
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2558/69/7/2021 Prominutí nájemného za rok 2021 u nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – částí pozemků užívaných jako 

předzahrádky k restauračnímu zařízení  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje prominutí nájemného za rok 2021 ve výši 7.623,-Kč dle nájemní smlouvy ze dne 

29.10.2020 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností 

Café&Bar TreeHouse s.r.o., se sídlem Lubná č.p. 79, IČ 07741707 jako nájemcem, jejímž 

předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5000/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. 

Přerov.  

 

2.  schvaluje prominutí nájemného za rok 2021 ve výši 13.352,-Kč dle nájemní smlouvy ze dne 

1.7.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.6.2006 a dodatku č. 2 ze dne 25.7.2016 uzavřené 

mezi mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností ZOE EXCLUSIVE 

s.r.o., se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Tyršova 642, IČ 26957337 jako nájemcem, jejímž 

předmětem nájmu je část pozemku p.č. 4996/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 78 m2, 

pozemek p.č. 4996/2 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 26 m2 a část pozemku p.č. 

4996/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 42 m2 v k.ú. Přerov.  

 

3. schvaluje prominutí nájemného za rok 2021 ve výši 7.000,-Kč dle nájemní smlouvy ze dne 

23.6.2009 a dohody o postoupení práv a povinností ze dne 2.12.2015 uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností Remorten s.r.o., se sídlem Praha 

7-Holešovice, Heřmanova 597/61, IČ 01917421 jako nájemcem, jejímž předmětem nájmu je 

část pozemku p.č. 2790/1 ost. pl., jiná plocha o výměře 35 m2 v k.ú. Přerov.  

 

4. schvaluje prominutí nájemného za rok 2021 ve výši 5.000,-Kč dle nájemní smlouvy ze dne 

26.10.2009 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Michalem 

Dokládalem, místem podnikání Přerov I-Město, Sokolská 2781/2, IČ 76040887 a Leonou 

Dokládalovou, místem podnikání Přerov I-Město, Sokolská 2781/2, IČ 73896799 jako 

nájemci, jejímž předmětem nájmu je část pozemku p.č. 4811/3 ost. pl., manipulační plocha o 

výměře 25 m2 v k.ú. Přerov.  

 

5. schvaluje prominutí nájemného za rok 2021 ve výši 19.000,-Kč dle nájemní smlouvy ze dne 

21.7.2008 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Michalem 

Dokládalem, místem podnikání Přerov I-Město, Sokolská 2781/2, IČ 76040887 a Leonou 

Dokládalovou, místem podnikání Přerov I-Město, Sokolská 2781/2, IČ 73896799 jako 

nájemci, jejímž předmětem nájmu je část pozemku p.č. 4810/1 ost. pl., jiná plocha o výměře 

95 m2 v k.ú. Přerov.  

 

6. schvaluje prominutí nájemného za rok 2021 ve výši 3.037,-Kč dle nájemní smlouvy ze dne 

13.7.2020 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Zuzanou 

Vachouškovou, místem podnikání Přerov I-Město, Interbrigadistů 178/19, IČ 08893730 jako 

nájemcem, jejímž předmětem nájmu jsou části pozemků p.č. 5307/84 ost. pl., ost. komunikace 

o výměře 9 m2 a p.č. 5307/27 zast.pl. a nádvoří o výměře 9 m2 oba v k.ú. Přerov.  

 

7. schvaluje prominutí nájemného za rok 2021 ve výši 488,- Kč dle nájemní smlouvy ze dne 

20.9.2007 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Danem 

Zatloukalem, místem podnikání Přerov XIII-Penčice, Dražka 92/6, IČ 46546901 jako 

nájemcem, jejímž předmětem nájmu je část pozemku p.č. 684 ost. pl., ost. komunikace o 

výměře 6,5 m2 v k.ú. Penčičky.  

 



10 

 

8.  schvaluje prominutí nájemného za rok 2021 ve výši 11.394,- Kč dle nájemní smlouvy ze dne 

13.12.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.7.2020 uzavřené mezi statutárním městem Přerov 

jako pronajímatelem a společností Přerovská Restaurace U radnice s.r.o., se sídlem Přerov I-

Město, nám. T.G. Masaryka 555/16, IČ 05529140 jako nájemcem, jejímž předmětem nájmu je 

část pozemku p.č. 194 zast. pl. a nádvoří o výměře 36 m2 v k.ú. Přerov.  

 

9.  schvaluje prominutí nájemného za rok 2021 ve výši 10.890 Kč včetně DPH dle nájemní 

smlouvy ze dne 30.8.2021 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

společností ZOE EXCLUSIVE s.r.o., se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Tyršova 642, IČ 

26957337 jako nájemcem, jejímž předmětem nájmu je část pozemku p.č. 4996/1 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 78 m2, pozemek p.č. 4996/2 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 

26 m2 a část pozemku p.č. 4996/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 42 m2 v k.ú. Přerov. 

  

 

2559/69/7/2021 Výpůjčka části obvodové stěny budovy - objektu bydlení č.p. 150, 

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

137 v k.ú. Přerov  (nám. TGM 8) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část obvodové stěny o výměře 4 x 6 m budovy – 

objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8) mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 

nadačním fondem "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", se sídlem Přerov I-Město, 

Kratochvílova 148/1, IČ 49558005 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 

určitou, 29 dnů, s účinností od 9.9.2021 do 7.10.2021. Účelem výpůjčky bude využití části 

obvodové stěny jako reklamního zařízení k propagaci 38. ročníku Československého 

jazzového festivalu. Ujednáním smlouvy bude poskytnutí podpory malého rozsahu.  

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku části obvodové stěny o výměře 4 x 6 m 

budovy – objektu bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (náměstí TGM 8).  

 

 

2560/69/7/2021 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov – 

části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

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

4394/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerov jako 

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

Olomouc-Hodolany, tř. Kosmonautů 189/10, IČ 72051795 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude 

uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Účelem výpůjčky bude využití části 

pozemku jako manipulační plocha pro potřeby Policie ČR.  

 

2561/69/7/2021 Výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

prostoru v budově jiná stavba č.p. 84, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 155 v k.ú. Přerov (Bratrská 2) 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze 

dne 2.2.2006 na prostor v budově jiná stavba č.p. 84, příslušné k části obce Přerov I-Město, 
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která je součástí pozemku p.č. 155 v k.ú. Přerov (Bratrská 2) o výměře 30 m2 situovaný v 1. 

NP uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem Smíšený pěvecký 

sbor Vokál z.s., se sídlem Přerov I-Město, Jižní čtvrť IV 2544/10, IČ 63701201 jako 

vypůjčitelem, ke dni 13.9.2021.  

 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze 

dne 7.8.2014 na prostor v budově jiná stavba č.p. 84, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 155 v k.ú. Přerov (Bratrská 2) - místnost o výměře 33,5 m2 

situovaný ve 2. NP uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem 

SPORTOVNÍ KLUBY STRÁŽNÍKŮ MĚSTA PŘEROVA z.s., se sídlem Přerov I-Město, 

nám. T. G. Masaryka 80/1, IČ 26571315 jako vypůjčitelem, ke dni 13.9.2021.  

 

3. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce ze 

dne 15.4.2008 na prostor v budově jiná stavba č.p. 84, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 155 v k.ú. Přerov (Bratrská 2) - místnost č. 6 o výměře 37 m2 a 

místnost č. 7 o výměře 16,6 m2 situovaný v 1. NP uzavřené mezi statutárním městem Přerov 

jako půjčitelem a panem Petrem Peškou, bytem Přerov I-Město, Partyzánská 1704/6 a panem 

Ing. P. G., bytem *** jako vypůjčiteli, ke dni 13.9.2021.  

 

 

2562/69/7/2021 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPIC/MS/2021/00104 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPIC/MS/2021/00104, která bude dotčena stavbou „Projektová dokumentace na rozšíření 

místní komunikace a výstavbu nového chodníku v ul. U Spojů“ Přerov VI – Újezdec mezi 

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

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

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

 

2 pověřuje neuvolněného člena Rady města Přerova Michala Záchu k jednání o uzavření 

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

podpisu.  

 

 

2563/69/7/2021 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120075515, které bude 

dotčeno stavbou „Parkoviště ulice Tománkova v Přerově“.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly jako vlastníkem sítě distribučního zařízení a 

Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, Přerov, ve znění přílohy č. 1  

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.10.2021 
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2564/69/7/2021 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení při realizaci stavby 

„Oprava chodníku v ul. Bratrská v Přerově“  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení mezi společností SISKO 

spol s r.o., IČ 47155558, se sídlem Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov jako zhotovitele a 

Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, Přerov, jako objednatele stavby 

„Oprava chodníku v ul. Bratrská v Přerově ve znění přílohy č. 1  

 

2. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb k 

jednání o uzavření výše uvedené dohody a k jejímu podpisu.  

 

 

2565/69/7/2021 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)  

Rada města Přerova po projednání 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 PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 

2861/7, 750 02, IČ: 27769585, z důvodu realizace stavební akce "Blažkův dům Přerov – Inovační 

centrum"  

  

Trasa výjimky: ul. Bratrská, Přerov  

Termín: od 9/2021 – do 12/2022 

RZ 2M4 3160, Tovární značka: AVIA, Typ: D90, Nosnost: 9 000 Kg 

RZ 6M8 6688, Tovární značka: MAN, Typ: L.2007.46.010, Nosnost: 19 000 Kg 

Provozovatel vozidel: PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02, IČ: 27769585  

 

2566/69/7/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách užívání prostor a poskytování 

služeb s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie 

Olomouckého kraje o podmínkách užívání prostor v budově 

administrativy č.p. 2015 (Smetanova 7), příslušné k části obce Přerov 

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

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

prostor a poskytování služeb v souvislosti s jejich užíváním s Českou republikou - Krajským 

ředitelstvím policie Olomouckého kraje, IČ 72051795, se sídlem tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 

779 00 Olomouc ze dne 23.3.2020, jejímž předmětem je užívání prostor o celkové výměře 40,40 m2 - 

kanceláře č. 217, č. 217a a č. 217b, situovaných ve 3. NP stavby pro administrativu č.p. 2015 

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

Přerov (Smetanova 7). Dodatek č. 1 bude řešit identifikaci speciální techniky a její umístění v prostoru 

pořízených z finančních prostředků "Programu Ministerstva vnitra ČR v oblasti prevence a kriminality 

2020".  
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2567/69/8/2021 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 – pokračování projektu „Školní 

set“   

Rada města Přerova po projednání souhlasí s účastí Mateřské školy Přerov, Dvořákova 23 v projektu s 

názvem „Školní set“, který vyhlásil Českomoravský svaz hokejbalu, IČ: 49626485, a to pro školní rok 

2021/2022.  

 

2568/69/8/2021 Souhlas s bezplatným přenecháním svěřeného majetku ZŠ a MŠ 

Hranická ve prospěch SVČ ATLAS a BIOS 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o bezplatném přenechání 

svěřeného majetku k užívání mezi příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a 

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

Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24, jako předávající a příspěvkovou organizací Středisko volného 

času ATLAS a BIOS, Přerov, IČ: 47184469, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Žižkova 12, PSČ 

750 02, jako přebírající. 

Předmětem smlouvy o bezplatném přenechání svěřeného majetku jsou nebytové prostory v I. a II. 

nadzemním podlaží pavilonu D stavby občanského vybavení č.p. 425, příslušné k části obce Přerov II 

– Předmostí, na pozemku p.č. 758 v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14) a 

movité věci ve výčtu dle důvodové zprávy. Dotčená smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 

výpovědní lhůtou 1 měsíc.  

 

2569/69/9/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 (2+1), o ploše 55,28 m2, v domě č. 

p. 2512, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/9, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť I, č. o. 21 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, za nájemné ve 

výši 2.757 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 (1+1), o ploše 41,76 m2, 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. 2), s paní ***, za nájemné ve 

výši 2.082 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 obecnímu bytu č. 2 (2+1), o ploše 54,71 m2, v domě č. 

p. 2515, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č.5745/24, v k. ú. Přerov, 

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

výši 3.032 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 bezbariérovému bytu č. 5 (1+1), o ploše 

49,37 m2, č. p. 2293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. 

ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní ***, za 

nájemné ve výši 1.959 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
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nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 měsíců s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

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

s paní *** 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť III/3, s 

paní *** 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť III/3, s 

paní *** 

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť III/3, s 

panem *** 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť III/3, s 

paní *** 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť III/3, s 

paní *** 

 

11. ruší usnesení č. 2441/66/9/2021 (bod 1 paní Irena Horváthová) schválené na 66. schůzi Rady 

města Přerova konané dne 15. 07. 2021.  

 

 

2570/69/10/2021 Stanovení doby - termínů sňatků v roce 2022  

Rada města Přerova po projednání stanovuje dobu sňatků v roce 2022 ve slavnostní zámecké síni        

v Přerově čp. 1, Horní náměstí 1 a v parku Michalov v Přerově v termínech uvedených v příloze. 

 

2571/69/10/2021 Zajištění přepravy osob – Dluhonice   

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zajištění přepravy osob bydlících v místní části Přerov V-Dluhonice v bytovém 

domě U Rozvodny 159/1 a 158/2 v rozsahu dle důvodové zprávy na základě klientských 

smluv. Vzory klientských smluv jsou přílohou č. 1 a č. 2 důvodové zprávy,  

 

2. pověřuje Mgr. Petra Karolu, vedoucího odboru vnitřní správy, k jednání o uzavření právního 

jednání souvisejícího s uzavřením výše uvedených smluv, k jejich uzavření a podpisu.  

 

 

2572/69/10/2021 Památný den Sokolstva – vyvěšení vlajky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyvěšení sokolské vlajky dne 8. října 2021 při 

příležitosti Památného dne sokolstva.  

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 08.10.2021 
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2573/69/10/2021 Dotační titul MVČR „Dotace pro strážníky 2021“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci MVČR,  

 

2. pověřuje vypracováním žádostí ředitele Městské policie Přerov Mgr. Omara Teriaki,  

 

3. pověřuje podpisem žádostí primátora města Přerova Ing. Petra Měřínského.  

 

 

2574/69/10/2021 Podněty a připomínky z  20. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova,  

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 30.09.2021 

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

na 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

V Přerově dne 8. 9. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Dostal 

člen Rady města Přerova 

 


