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ZÁPIS 

71. schůze Rady města Přerova konané dne 7. října 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí   

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č..../2021, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 4/2017,  o regulaci provozování hazardních 
her, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017   

Ing. Mazochová 

4.3 Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou 
činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Ing. Mazochová 

4.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpory de minimis pro 
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“ – 
schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0780/2021 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ 
– schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo č. SML/0838/2021 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“ – 
schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
5176/35 a p.č. 5176/36 oba v k.ú. Přerov, na základě využití 
předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6744/3, 
k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 479/1 v 
k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5042 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4929/1 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v 
k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/47 v 
k.ú. Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

7.1.8 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí – 
částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 
města Přerova 

p. Zácha 

7.1.9 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  – 
pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 
6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 
4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 
6850/11, p.č. 6850/13 vše v k.ú. Přerov - změna usnesení – 
materiál na stůl 

p. Zácha 

7.1.10 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6752/1, 
p.č. 6752/32, p.č. 6752/90, p.č. 6752/91 a p.č. 6750/93 vše v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 
předkupního práva – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.1.11 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí -  
pozemků p.č. 606 a p.č. 607 oba v k.ú. Dluhonice v majetku 
statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku 
p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 
1084/3 vše v k.ú. Dluhonice – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.1.12 Záměr statutárního města Přerova - 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) – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova  - pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice a zřízení služebnosti 
ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 388/7 
v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.3.1 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu 
nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1010) a 
zřízení věcného břemene ze dne 22.3.2007 s ohledem na 
plánovanou směnu majetku. 

p. Zácha 

7.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6750/1 a pozemku p.č. 6750/63 oba 
v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 509/10 a částí pozemků p.č. 509/9, 
p.č. 509/3 a p.č. 510/10 vše v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov -  veřejného osvětlení na ul. Lipnická v Přerově a zřízení 
služebnosti vedení veřejného osvětlení ve prospěch statutárního 
města Přerova 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož 
součástí je budova  bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, 
příslušná k části obce Přerov I –Město (bistro a veřejné WC na 
nám. Svobody v Přerově) 

p. Zácha 
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7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 6849/13 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení – materiál na stůl 

primátor 

7.12.2 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - ceníky, budgety, 
rozsahy pro rok 2022 

p. Zácha 

7.12.3 Obecně závazná vyhláška č. ..../2021 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství - materiál na stůl 

primátor 

7.13.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7.13.2 Žádost o udělení výjimky z Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady 
postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
statutárním městem Přerov, ve znění vnitřního předpisu 5/2018. 
Uzavření smlouvy o dílo bez výběrového řízení. 

p. Zácha 

8. Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 
výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 

Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Fitness AVE Přerov z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního 
programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti 
sportu 

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9.3 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Pod skalkou  Mgr. Kouba 

9.4 Smlouva o spolupořadatelství Her X. letní olympiády dětí a 
mládeže ČR 2022 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

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

10.2 Veřejná sbírka pod vánočním stromem Mgr. Kouba 

10.3 Souhlas s projektem „Obnova vozového parku Charity Přerov" a 
jeho realizací na území obce Přerov. 

Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2022 primátor 

11.2 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo vč. zajištění servisu č. 
SML/0175/2014 

primátor 

11.3 Finanční dar – Dluhonice  Ing. Navrátil 

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

primátor 

13. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

Členové Rady města: Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Lada Galová, Mgr. Jaroslav Hýzl, Mgr. Petr Kouba, 

Ing. Hana Mazochová, Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Bohumír Střelec, Ing. Petr 

Vrána, Michal Zácha 

 

 

 

Omluveni:  Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.    

    

    

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

   Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

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

 

 

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 71. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 7. října 2021       

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

za přítomnosti 10 členů rady. 

Omluveni:    Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.      

 

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

 



5 

 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Informoval o materiálech na stůl: 

 7.1.9 - Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků p.č.  4943/4, 

p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, 

p.č. 4230, p.č. 4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 

6850/13 vše v k.ú. Přerov - změna usnesení 

 7.1.10 - Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního 

města Přerova k pozemkům p.č. 6752/1, p.č. 6752/32, p.č. 6752/90, p.č. 6752/91 a p.č. 

6750/93 vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva. 

 7.1.11 - Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí -  pozemků p.č. 606 a p.č. 

607 oba v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části 

pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. 

Dluhonice 

 7.1.12 - Záměr statutárního města Přerova - 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) – NOVÉ ZNĚNÍ 

 7.12.1 - Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení 

 7.12.2 - TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - ceníky, budgety, rozsahy pro rok 

2022 

 7.12.3 - Obecně závazná vyhláška č. ..../2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

 

 Za ověřovatele usnesení a zápisu navrhl Ing. Tomáše Navrátila. 

 

 

Hlasování o doplněném programu a ověřovateli: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 

 

 

2616/71/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 71. schůze Rady města 

Přerova konané dne 7. října 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 71. schůze Rady města Přerova konané dne 7. října 2021, 

 

2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila ověřovatelem usnesení a zápisu            

71. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

Nejsou předlohy. 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

2617/71/4/2021 Rozpočtové opatření č. 18 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

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

 

 

 

 

2618/71/4/2021 Obecně závazná vyhláška č..../2021, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her, ve znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č..../2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci 

provozování hazardních her, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 dle přílohy důvodové 

zprávy. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

2619/71/4/2021 Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou 

činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace - podpory               

de minimis ve výši 422 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - 

podpory de minimis mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Kulturní a informační 

služby města Přerova, se sídlem nám. T. G. Masaryka 8, 750 00  Přerov, IČ: 45180512,          

na částečnou úhradu správní režie, úhradu nájemného nebytových prostor a nákladů               

na spotřebované teplo v tomto nebytovém prostoru pro středisko doplňkové činnosti 

Propagace a navigace; a na úhradu nákladů za spotřebované energie pronájmů, odpisy 
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nemovitého a movitého majetku restauračního zařízení Městského domu pro středisko 

doplňkové činnosti Nájmy Městský dům, dle návrhu znění v příloze tohoto materiálu, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazných ukazatelů: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 210 Úroky z úvěrů 3 112,7* -422,0 2 690,7 

2141 141 Vnitřní obchod 0,0 +184,0 184,0 

3392 141 Zájmová činnost v kultuře 0,0 +238,0 238,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 29 857,7 * - 422,0 29 435,7 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 519,8 * + 422,0 25 941,8 

*počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis dle 

bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

2620/71/4/2021 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpory de minimis pro 

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace – podpory               

de minimis ve výši 87 292 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis 

mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje, a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501,         

na částečnou úhradu nákladů v souvislosti se zahájením činnosti společnosti. Veřejnoprávní 

smlouva bude uzavřena dle návrhu znění, které je uvedeno v příloze. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazných ukazatelů: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 210  Úroky z úvěrů 3 200,0 - 87,3 3 112,7 

3725 110  Využívání a zneškodňování  

komunálních odpadů 

0,0 + 87,3 87,3 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 29 945,0 - 87,3 29 857,7 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 432,5 + 87,3 25 519,8 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstkyni primátora Ing. Hanu 

Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis dle bodu 1 tohoto 

usnesení. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy. 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

primátora. 

 

2621/71/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku ul. Komenského“ – 

schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0780/2021 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

č. SML/0780/2021 ze dne 1. 6. 2021 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem                    

a společností AF-PROSTAVBY, s.r.o., Družstevní I 228, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, 

IČ: 060 48 307, jako zhotovitelem dle přílohy č.2, 

 

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

důvodové zprávy. 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku ul. 

Komenského“ se po započtení méněprací snižuje o 180 240,00 Kč bez DPH a cena za plnění se 

Dodatkem č. 1 mění z ceny 1 950 810,71 Kč bez DPH na cenu 1 770 570,71 Kč bez DPH,                   

tj. 2 142 390,56 Kč včetně DPH. 

 

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

č. SML/0780/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené 

náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením 56. schůze Rady města 

Přerova usnesení č. 2058/56/6/2021 ze dne 11. 2. 2021. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 
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2622/71/6/2021 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ – 

schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo č. SML/0838/2021 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. SML/0838/2021 uzavřené mezi 

Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a společností Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 

Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303 na realizaci díla „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - 

Hranická“, dle důvodové zprávy, 

 

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

souvisejícího s uzavřením dohody o ukončení smlouvy, k jejímu uzavření a jejímu podpisu. 

 

 

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

 

 

 

 

2623/71/6/2021 Veřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“ – 

schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat 

veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“, dle 

důvodové zprávy. 

 

 

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

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

2624/71/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/35 a p.č. 

5176/36 oba v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle 

ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 5176/35 orná půda o výměře cca        

1320 m2 a p.č. 5176/36 orná půda o výměře cca 990 m2 oba v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví 

paní RNDr. H*** A***, CSc., bytem *** k id. 1/3, paní M*** H***, bytem ***v k id. 1/6 , 
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pana Mgr. P*** H***, bytem *** k id. 1/6, paní RNDr. P*** K***, bytem ***k id. 1/6 a pana 

Ing. P*** L***, bytem *** k id. 1/6, do majetku statutárního města Přerova.  

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby rozhodlo, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/35 orná půda o výměře 7930 m2 a p.č. 

5176/36 orná půda o výměře 6804 m2 oba v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví paní RNDr. H*** 

A***, CSc., bytem *** k id. 1/3, paní M*** H***, bytem *** k id. 1/6, pana Mgr. P*** H***, 

bytem *** k id. 1/6, paní RNDr. P*** K***, bytem *** k id. 1/6 a pana Ing. P*** L***, bytem 

*** k id. 1/6.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

2625/71/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6744/3, k.ú. 

Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I. 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 6744/3, 

k.ú. Přerov z vlastnictví Ing. P.M. do majetku statutárního města Přerova. 

 

VARIANTA II. 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova – 

úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 6744/3, k.ú. Přerov z vlastnictví Ing. P.M.        

do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout, že statutární město Přerov 

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6744/3 v k.ú. Přerov z vlastnictví Ing. P.M.           

do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- Doporučil variantu II. usnesení. 

Primátor Ing. Měřínský: 

- Ohlásil střet zájmů. K materiálu nebude hlasovat. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 8 pro, 1 nehlasoval (primátor), 1 nepřítomna (Ing. Mazochová),     

1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 
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2626/71/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. 

Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 479/1 ostatní plocha o výměře cca 110 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města 

Přerova žadateli. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

2627/71/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5042 v k.ú. 

Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 5042 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova žadateli. 

 

 

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

 

 

 

 

2628/71/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4929/1         

v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 4929/1 ostatní plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova žadateli. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 
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2629/71/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. 

Penčičky 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 483/5 zahrada o výměře cca 250 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města 

Přerova žadateli. 

 

 

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

 

 

 

 

2630/71/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci      

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/47 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I. 

schvaluje záměr úplatného převodu nemovité věci – pozemku p.č. 831/47 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 53 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 

do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

VARIANTA II. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr úplatného převodu nemovité věci – 

pozemku p.č. 831/47 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova        

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- Doporučil variantu II. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 
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2631/71/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí – částí 

pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 3130 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře cca 16 m2 a cca 1 090 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

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

 

 

 

 

2632/71/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 

pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 

6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 4232, 

p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 

6850/13 vše v k.ú. Přerov - změna usnesení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 2589/70/7/2021 přijaté na 70 schůzi dne 23.9.2021. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – 

směnu nemovitých věcí - pozemků p.č. 4943/4 ostatní plocha o výměře 269 m2, p.č. 4943/7 

ostatní plocha o výměře 281 m2,  p.č.  5084/23 ostatní plocha výměře 565 m2, p.č. 6568/16 

ostatní plocha o výměře 1161 m2, p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 283 m2 vše v k.ú. 

Přerov v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 4224 ostatní plocha o výměře 

383 m2, část p.č. 4230 ostatní plocha o výměře cca 197 m2, část p.č. 4232 trvalý travní porost 

o výměře cca 42 m2, p.č. 6546/3 ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 6552/45 ostatní plocha     

o výměře 64 m2, p.č. 6552/46 ostatní plocha  o výměře 2 m2, p.č. 6850/9  vodní plocha             

o výměře  69 m2, p.č. č. 6850/11 vodní plocha o výměře 15 m2, p.č. 6850/13 vodní plocha       

o výměře 40 m2, p.č. 3492/10 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 3492/15 ostatní plocha         

o výměře 134 m2, p.č. 3492/17 ostatní plocha o výměře 65 m2 vše k.ú. Přerov v majetku ČR – 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 
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2633/71/7/2021 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6752/1, p.č. 

6752/32, p.č. 6752/90, p.č. 6752/91 a p.č. 6750/93 vše v k.ú. Přerov 

prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemkům p.č. 6752/1 orná půda o výměře 1343 m2, 

p.č. 6752/32 ostatní plocha o výměře 11074 m2, p.č. 6752/90 zastavěná plocha a nádvoří o výměře      

66 m2 (součástí pozemku je stavba tech. vybavení bez čp/če), p.č. 6752/91 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 4621 m2 (na pozemku stojí stavba výroby č.p. 2844) a pozemku p.č. 6752/93 orná půda        

o výměře 1198 m2 vše v k.ú. Přerov společnosti EMOS property s.r.o., se sídlem Lipnická 2844, 

Přerov I-Město, IČ: 62301527, jako osobě povinné  z  předkupního práva. 

 

 

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

 

 

 

 

2634/71/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí -  

pozemků p.č. 606 a p.č. 607 oba v k.ú. Dluhonice v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 

1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše          

v k.ú. Dluhonice  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

směnu pozemků p.č. 1291 o výměře 854 m2, části pozemku p.č. 1290 o výměře 190 m2 dle GP 

označené jako p.č. 1145/60 v k.ú. Dluhonice a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 

1084/3 trvalý travní porost o výměře 25 m2 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví *** P*** J***, 

bytem ***za pozemky p.č. 606 orná půda o výměře 3495 m2 a p.č. 607 orná půda o výměře 

3598 m2 oba v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova.  

 

2. ukládá radnímu Michalu Záchovi jednat s Ing. P.J. o směně pozemků v jeho vlastnictví         

za jedno z 5-ti projektovaných stavebních míst v rozvojové lokalitě Záhumení.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 
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2635/71/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - 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) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - 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). 

 

 

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

 

 

 

 

2636/71/7/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  - 

pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice a zřízení služebnosti ve prospěch 

statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutární městem Přerov 

(jako prodávajícím a oprávněným ze služebnosti) a manželi M*** P***, bytem *** a H*** P*** 

bytem *** (jako kupujícími a povinnými ze služebnosti), jejímž předmětem je úplatný převod 

pozemku p.č. 388/7 trvalý travní porost o výměře 144 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního 

města Přerova do společného jmění manželů pana M*** P*** bytem *** a H*** P***, bytem ***     

za kupní cenu ve výši 35.000,- Kč včetně DPH a zřízení služebnosti odpovídající právu oprávněného 

ze služebnosti zřídit a provozovat vedení veřejného osvětlení a s tím spojeného omezení spočívajícího 

v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, 

včetně případné rekonstrukce, modernizace a odstranění tohoto vedení ve prospěch statutárního města 

Přerova k tíži pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, 

bezplatně, v rozsahu dle geometrického plánu č. 634-52/2021.  

 

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

 

 

 

 

2637/71/7/2021 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí 

(dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného 

břemene ze dne 22.3.2007 s ohledem na plánovanou směnu majetku 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005       

č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 22.3.2007 uzavřené mezi Českou republikou - Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových (jako převodcem) a statutárním městem Přerov (jako 

nabyvatelem), kdy předmětem byl bezúplatný převod nemovitých věcí - p.č. 1239 zast. pl. a nádvoří, 

součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015, adminis., p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je 

stavba bez čp/če, garáž, p.č. 1240/2 ostatní plocha, p.č. 1253/1 ostatní plocha, p.č. 1253/2 zast. pl.        

a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 3046, adminis., p.č. 1253/3 ostatní plocha a stavby 

Přerov I-Město, č.p. 357, adminis. vše v k.ú. Přerov. Dodatkem se smluvní strany dohodly na úpravě 

těchto bodů: 

 

Čl. V odst. 1 a odst. 2 smlouvy se mění a nově tyto odstavce zní takto: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje, že převáděné nemovitosti bude využívat po dobu 10 let ode dne jejich 

nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy. 

 

2. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 20 let ode dne nabytí nemovitostí uvedených v čl. I odst. 1 

této smlouvy nezřídí k nim smlouvou zástavní právo ani je jinak nezatíží právem ve prospěch třetích 

osob. 

 

Do Čl. V se přidávají nové odst. 9 až 12, které zní takto: 

 

9. Po uplynutí lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je nabyvatel oprávněn po dobu dalších   

10 let převést nemovitosti uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy pouze ve prospěch České republiky       

a do doby realizace tohoto převodu tyto nadále užívat pro účely veřejné správy. 

 

10. Dojde-li k porušení povinností dle odst. 9 tohoto článku a nabyvatel převede jednotlivé 

nemovité věci uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy v průběhu lhůty stanovené v odst. 9 tohoto článku 

ve prospěch třetí osoby rozdílné od České republiky, je nabyvatel povinen uhradit převodci smluvní 

pokutu ve výši ceny, kterou měla každá jednotlivá nemovitost uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy      

ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy dle tehdy platného oceňovacího 

předpisu.  

 

11. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 10 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 30 kalendářních 

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

 

12. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 10 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování 

znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit      

i tyto náklady, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva          

k zaplacení smluvní pokuty. 

 

 

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

 

 

 

2638/71/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 6750/1 a pozemku p.č. 6750/63 oba v k.ú. 

Přerov a pozemku p.č. 509/10 a částí pozemků p.č. 509/9, p.č. 509/3        

a p.č. 510/10 vše v k.ú. Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 6750/1 ost.pl. o výměře cca 643 m2 a pozemku p.č. 6750/63 ost. pl.              

o výměře cca 238 m2 vše v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 509/10 ostatní plocha o výměře 76 m2, části 

pozemku p.č. 509/9 ostatní plocha o výměře cca 58 m2, části pozemku p.č. 509/3 ostatní plocha            

o výměře cca 108 m2 a části pozemku p.č. 510/10 ostatní plocha o výměře 115 m2 vše v k.ú. Předmostí 

z vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., se sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 za kupní 

cenu ve výši 1100,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property s.r.o., 

se sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 jako budoucím prodávajícím a statutárním městem 

Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby „Stezka pro 

chodce s cyklisty podél sil. I/47“ a vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděných 

částí pozemků potvrzeného katastrálním úřadem, nejpozději však do 5 let od účinnosti budoucí 

kupní smlouvy. 

 

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

 

 

 

 

2639/71/7/2021 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  

veřejného osvětlení na ul. Lipnická v Přerově a zřízení služebnosti 

vedení veřejného osvětlení ve prospěch statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod veřejného osvětlení 

vybudovaného v rámci stavby "Účelová komunikace a dopravní napojení na silnici I/47“      

SO 402  Veřejné osvětlení na pozemcích p.č. 6714/1, p.č. 6750/1 a p.č. 6752/49 vše v k.ú. 

Přerov ze spoluvlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 

295/17, 75002 Přerov I-Město  k id 2/3 a společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/3  a veřejného osvětlení vybudovaného          

v rámci stavby "Přípojka veřejného osvětlení, Přerov, ul. Lipnická“ Přerov, Přerov I-Město     

na pozemcích p.č. 6714/1, p.č. 6750/1 a p.č. 6750/47 vše v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví 

společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov         

I-Město  k id 2/3 a společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 

75002 Přerov I-Město k id 1/3 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 

10.000,- Kč včetně DPH. 

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 

z věcného břemene zřídit a provozovat veřejné osvětlení a s tím spojené omezení spočívající  

v povinnosti povinného strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 

přístup a příjezd na zatížené nemovitosti za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění tohoto veřejného osvětlení k tíži pozemků p.č. 6750/1           

a p.č. 6752/49 oba v k.ú. Přerov ve prospěch statutárního města Přerova. Věcné břemeno - 

služebnost bude zřízena bezúplatně, na dobu neurčitou. 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností EMOS property s.r.o.,      
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IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město, vlastníkem pozemku p.č. 

6750/1 a p.č. 6752/49 oba v k.ú. Přerov a společností Czech Retail Project Beta k.s., se sídlem 

Otvice, Obchodní zóna 266, IČ: 02055341, vlastníkem pozemku p.č. 6752/49 v k.ú. Přerov  

(jako budoucími povinnými) a statutárním městem Přerov (jako budoucím oprávněným            

a budoucím vlastníkem veřejného osvětlení). 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do 4 měsíců       

po uzavření kupní smlouvy na převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města 

Přerova (dle bodu 1. návrhu usnesení) a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení 

rozsahu služebnosti. 

 

 

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

 

 

 

 

2640/71/7/2021 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov jehož součástí je budova  

bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná k části obce Přerov 

I –Město (bistro a veřejné WC na nám. Svobody v Přerově) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem pozemku p.č. 1170, zast. pl. a nádvoří o výměře 

30 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti, příslušná         

k části obce Přerov I –Město a uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako 

pronajímatelem) a panem Ali Abdi, IČ: 04542649, se sídlem Přerov, (jako nájemcem). Nájemní 

smlouva bude uzavřena za účelem provozování bistra a veřejného WC, nájem se sjednává na dobu 

určitou 5 let, roční nájemné je stanoveno dohodou ve výši 30.000,- Kč. Součástí smlouvy je ujednání    

o úhradě za bezesmluvní užívání předmětu nájmu za období od 25.7.2021 do dne předcházejícího dni 

účinnosti nájemní smlouvy ve výši nájemného dle Vnitřního předpisu č. 12/2017, která činí 23.840,- 

Kč ročně.  

 

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

 

 

 

 

2641/71/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 

Přerova – k tíži pozemku p.č. 6849/13 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

právu oprávněného z věcného břemene umístit a provozovat na zatíženém pozemku stavbu a s tím 

spojeného omezení povinného, spočívajícího  v povinnosti umožnit oprávněnému a jím pověřeným 

třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitou věc za účelem provozování a v případě 

poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže uvedené stavby k tíži pozemku p.č. 6849/13 

v k.ú. Přerov v majetku České republiky s právem hospodařit Povodí Moravy s.p., se sídlem, 
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Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013 a to ve prospěch statutárního města Přerova       

v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 7340-30/2021. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena na dobu určitou, tj. dobu životnosti stavby, úplatně               

za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč, navýšenou o 21 % DPH. Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena mezi Českou republikou – Povodím Moravy s.p., se sídlem, Dřevařská 932/11, Veveří, 

602 00 Brno, IČ: 70890013, jako vlastníkem pozemku a povinným ze služebnosti a statutárním 

městem Přerov, jako oprávněným ze služebnosti. 

 

 

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

 

 

 

 

2642/71/7/2021 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství               

a zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem 

kolektivního systému ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 272 57 843, 

ve znění návrhu Smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy, 

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu       

1. návrhu na usnesení včetně podpisu. 

 

 

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

 

 

 

 

2643/71/7/2021 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - ceníky, budgety, 

rozsahy pro rok 2022 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s čl. II. odst. 2 Smlouvy o výkonu sjednaných 

činností – poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy č. MMPr/SML/1826/2020 ze dne 

15.12.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.04.2021 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

objednatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, 750 02 Přerov I - Město jako zhotovitelem roční finanční rozpočty pro jednotlivé oblasti 

činností a komunálních služeb, jejich rozsahy a objemy a položkový ceník prací a služeb pro rok 2022 

ve znění dle přílohy. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 

 

 

 

 

2644/71/7/2021 Obecně závazná vyhláška č. ..../2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č. .../2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

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

 

 

 

 

2645/71/7/2021 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I. 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, soudních poplatcích a poplatku 

a úroku z prodlení k datu 25.10.2021 v částce 83.581,00 Kč za paní Z***K***, nar. ***, bývalou 

nájemkyní bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce *** (ul. ***).  

 

 

VARIANTA II.: 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, soudních poplatcích a poplatku 

a úroku z prodlení k datu 25.10.2021 v částce 83.581,00 Kč za paní Z.K., nar. ***, bývalou nájemkyní 

bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce *** (ul. ***). 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 
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2646/71/7/2021 Žádost o udělení výjimky z Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Přerov, ve znění vnitřního předpisu 5/2018. 

Uzavření smlouvy o dílo bez výběrového řízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady 

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerov a společností ista Česká 

republika, s. r. o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, IČ: 610 56 758, ve znění dle přílohy č.1. 

Celková cena za provedení díla nepřesáhne částku 361 123,- Kč vč. DPH. 

 

Jedná se o výměnu vodoměrů studené a teplé vody s dálkovým odečtem u dvou domů              

s pečovatelskou službou na adresách: Jižní čtvrť I 2472/25, Přerov a Fügnerova 2293/1, 

Mervartova 2293/9, Přerov bez výběrového řízení. 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 10.12.2021 

 

2. pověřuje odbor správy majetku a komunálních služeb provedením uzavření smlouvy o dílo     

se společností ista Česká republika, s. r. o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, IČ: 610 56 758,        

ve znění dle přílohy č.1., za podmínky finančního krytí. 

 

 

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

 

 

 

 

8. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU VRCHOLOVÉHO 

A VÝKONNOSTNÍHO SPORTU DOSPĚLÝCH PRO ROK 2022 

2647/71/8/2021 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 uvedený 

dotační program ve znění dle přílohy Dotační program statutárního města Přerova na podporu 

vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 takto: 

 

 Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

pro rok 2022 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

roku 2022 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 2 500 000 Kč. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle 

přílohy Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního 

sportu dospělých pro rok 2022 za těchto podmínek: 

 

Dotační program C 

 žádosti budou podávány v termínu od 29. 11. 2021 do 10. 12. 2021, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 27. 10. 2021 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovišti: 

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

Smetanova 7), 750 02 Přerov. 

 

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

www.prerov.eu 

 

 

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

 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2648/71/9/2021 Fitness AVE Přerov z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního 

programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč      

z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro oblast sportu a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a žadatelem 

Fitness AVE Přerov z.s., Tovární 1021/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 66743117,        

na částečnou úhradu nákladů reprezentace ve fitness na MS ve Španělsku. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 286,8 - 12,0 274,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

680,0 + 12,0 692,0 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit 1. náměstka primátora Mgr. Petra 

Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 
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2649/71/9/2021 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Základní školy Přerov, Svisle 13, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem,        

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

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

 

 

 

 

2650/71/9/2021 Výjimka z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ Pod skalkou  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dětí v Mateřské škole Přerov-Předmostí, Pod skalkou 13, která je součást subjektu Základní škola J. A. 

Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14 a kde lze naplnit jednu třídu mateřské 

školy do počtu 25 dětí. 

 

 

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

 

 

 

 

2651/71/9/2021 Smlouva o spolupořadatelství Her X. letní olympiády dětí a mládeže 

ČR 2022 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 1809/48/8/2020 z 48. schůze konané dne 22. 10. 2020, kterým schválila 

uzavření smlouvy o spolupořadatelství Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 mezi 

Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc,            

IČ: 60609460, a Statutárním městem Přerov za podmínky schválení předmětné částky              

v rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupořadatelství Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 

2022 mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 

Olomouc, IČ: 60609460, a Statutárním městem Přerov. Znění smlouvy o spolupořadatelství 

Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 
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10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2652/71/10/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše pro nájem 42,23 m2, v domě   

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

Kojetínská, č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem *** za nájemné      

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

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 (1+1), o ploše pro nájem 62,98 m2, v domě 

č. p. 1948, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1165, v k. ú. Přerov, 

Gen. Štefánika, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, za nájemné     

ve výši 3.490 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (1+2), o ploše pro nájem 47,05 m2, v domě   

č. p. 2147, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1154, v k. ú. Přerov, 

Denisova, č. o. 8 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem ***, za nájemné ve 

výši 2.346 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 bytu č. 16 (1+1), o ploše pro nájem 28,92 m2, v domě 

č. p. 2491, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní ***, za nájemné ve 

výši 1.603 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

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

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34 (1+1), o ploše pro nájem 28,79 m2, v domě 

č. p. 2491, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť II., č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní *** za nájemné ve 

výši 1.595 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení a to za 

podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu.  

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 (1+kk), o ploše pro nájem 14,10 m2, v domě 

č. p. 2534, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/10, v k. ú. 

Přerov, Jižní čtvrť II, č. o. 13 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem *** za 

nájemné ve výši 781 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou 6 měsíců s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  
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7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 7 v Přerově, Kojetínská 1946/38, 

s paní *** 

 

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

s paní *** 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 10 v Přerově, Gen. Štefánika 4,     

s paní *** 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 10 v Přerově, Gen. Štefánika 4     

a č. 9 v Přerově, Denisova 8, s paní *** 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16 v Přerově, Denisova 6,             

s panem *** 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 9 v Přerově, Denisova 8, s paní 

*** 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 9 v Přerově, Denisova 8 a č. 16, 

34 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s paní *** 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 9 v Přerově, Denisova 8 a č. 16     

v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s paní *** 

 

15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,        

s paní *** 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16,34 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,   

s panem *** 

 

 

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

 

 

 

 

2653/71/10/2021 Veřejná sbírka pod vánočním stromem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s konáním veřejné sbírky na území města Přerova             

ve prospěch subjektu Andělé Stromu života p. s., IČ 03632661, se sídlem Kostelní 71/37, 741 01 

Nový Jičín, a to formou pokladničky umístěné pod vánočním stromem v termínu od   25. 11. 2021       

do 4. 1. 2022. Čistý výtěžek sbírky bude určen na pořízení přenosných dýchacích přístrojů 

(oxygenátorů). 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 
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2654/71/10/2021 Souhlas s projektem „Obnova vozového parku Charity Přerov" a jeho 

realizací na území obce Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyjadřuje souhlas s projektem “Obnova vozového parku Charity Přerov" a jeho realizací, 

předkládaným do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Sociální 

infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky pro specifický cíl 6.1 REAC-EU, jehož realizátorem je Charita Přerov,                    

IČ 45180270, se sídlem Šířava 1295/27, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2. 

 

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

Přerov dle bodu 1. Souhlas je přílohou tohoto materiálu. 

 

 

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

 

 

 

 

11. RŮZNÉ 

2655/71/11/2021 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2022 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

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 "Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2022" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 250 000 Kč; 

 

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

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

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2022" s tím, že předpokládaný objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 na podporu účelu uvedeného v tomto programu 

činí 850 000 Kč; 

 

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

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

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 

2022" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 250 000 Kč. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.). 
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2656/71/11/2021 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo vč. zajištění servisu č. SML/0175/2014 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo vč. zajištění servisu č. SML/0175/2014        

v předloženém znění dle Přílohy č. 1, mezi Statutárním městem Přerov a TESCO SW a.s.,       

se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČ: 25892533. 

 

2. pověřuje podpisem dodatku č.5 uvedeném v bodě 1 Ing. Petra Měřínského, primátora 

statutárního města Přerova. 

 

 

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

 

 

 

 

2657/71/11/2021 Finanční dar – Dluhonice  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí darů a uzavření darovacích smluv mezi Statutárním městem Přerov, IČ: 

00301825, Bratrská 709/34, Přerov, jako dárcem, a:  

  

- ***, trvale bytem ***, 

- ***, trvale bytem ***, 

- ***, trvale bytem ***, 

- ***, trvale bytem ***, 

- ***, trvale bytem ***, 

- ***, trvale bytem ***, 

- ***, trvale bytem ***, 

- ***, trvale bytem***,  

jako obdarovaným,  

 

za podmínky schválení úprav rozpočtu a závazného ukazatele uvedených v bodě 3. tohoto 

usnesení Zastupitelstvem města Přerova.  

Předmětem darovací smlouvy je finanční dar ve výši 13.500 Kč pro každého obdarovaného. 

Znění darovací smlouvy je přílohou důvodové zprávy. 

 

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

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

 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele:  
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady 

3 790,7 + 108,0 3 898,7 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

4379 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 

prevence 

0,0 + 108,0 108,0 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 941,8 * + 108,0 26 049,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

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

 

 

 

 

12. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

Bez informací. 

 

 

13. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 71. schůzi Rady města Přerova dne 7. října 2021 v 10.15 hodin. 

 

V Přerově dne 7. října 2021 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Tomáš Navrátil 

uvolněný člen Rady města Přerova 

 


