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ZÁPIS 

72. schůze Rady města Přerova konané dne 20. 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   

3.1 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Mazochová 

4.2 Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic na 
financování akce Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. 
Rasche 3   

Ing. Mazochová 

4.3 Vnitřní předpis č. ../2021 Postup při uplatnění DPH Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky    

6.1 Veřejná zakázka “Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 
Přerově“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 
smlouvy, zrušení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ – 
schválení smlouvy o centralizovaném zadávání 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (technický dozor)“ 
– schválení výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

primátor a 
Ing. Vrána 

6.4 Veřejná zakázka „Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“ - rozhodnutí o 
vyloučení účastníka výběrového řízení, o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Zpracování projektové dokumentace „Chodník ul. Kozlovská a 
rozšíření parkoviště ul. Malá Trávnická“ 

Ing. Mazochová 

6.7 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce školního hřiště 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy Přerov – 
Předmostí, Hranická 14" 

Ing. Mazochová 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 802 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova  

p. Zácha 
 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 
 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 
 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 
 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1981/86 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 
 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1005 v k.ú. 
Žeravice. 

p. Zácha 
 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/5, 
jehož součástí je stavba garáže č.p. 3617, pozemku p.č. 2578/37, 
jehož součásti je stavba garáže č.p. 3618, pozemku p.č. 2578/38, 
jehož součástí je stavba garáže č.p. 3619, pozemku p.č. 2578/39, 
jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, pozemku p.č. 2578/40, 
jehož součástí je stavba garáže č.p. 3621,  vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
 

7.3.1 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 nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
objektu občanského vybavení č.p. 1134,  příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4726, pozemku p.č. 
4726 a části p.č. 4724/1 vše v k.ú. Přerov a movitých věcí 

p. Zácha 
 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
nebytové jednotky č. 643/102 jiný nebytový prostor v budově bytový 
dům č.p. 643, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4) 

p. Zácha 
 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního město Přerov - 
části pozemku p.č. 518/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Lověšice u Přerova 

p. Zácha 
 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části 
obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v 
k.ú. Předmostí (Hranická 14)  

p. Zácha 
 

7.6.3 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  
objektu bydlení č.p. 1721, příslušnému k části obce Přerov I-Město, 
který je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov (Boženy 
Němcové 10) 

p. Zácha 
 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 498 v k.ú. Lýsky. 

p. Zácha 
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7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4167/8, 
4293/89, 5098/14, 6577/25 a 6850/5, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - podílu id. 6/72 pozemku p.č. 6105/11 v 
k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
 

7.12.1 Udělení výjimky 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)  

p. Zácha 
 

7.12.2 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1374/2021 na 
realizaci stavby "Stavební úpravy chodníku ulice Růžová, Přerov IX 
- Vinary" 

p. Zácha 
 

7.13.1 Odpis promlčené pohledávky  p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým se 
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 
pozdějších předpisů 

primátor 

10.2 Časový plán statutárního města Přerova pro provádění opatření 
Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Morava 
CZ07 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

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

(distančně), Ing. Hana Mazochová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Tomáš 

Navrátil, Ing. Bohumír Střelec, Ing. Petr Vrána, Michal Zácha 

 

 

 

 

Omluven:  Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

    

     

 

Dále přítomni:  Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora 

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

 

 

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 72. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 20. října 2021       

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

za přítomnosti 11 členů rady. Náměstek primátora Mgr. Petr Kouba byl přítomen distančně. 

 

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Sdělil, že z důvodu odchodu pana Záchy na pracovní jednání, budou nejdříve projednány 

majetkoprávní záležitosti. 

 Dotázal se, zda má někdo návrh na doplnění nebo úpravu programu. Žádný návrh nebyl. 

 Za ověřovatelku usnesení a zápisu navrhl Ing. Hanu Mazochovou. 

 

 

Hlasování o programu a ověřovatelce: 11 pro jednomyslně. 
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2658/72/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 72. schůze Rady města 

Přerova konané dne 20. října 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 72. schůze Rady města Přerova konané dne 20. října 2021, 

 

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

72. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

Přerova. 

 

2670/72/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 802 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 802 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 

4981 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2671/72/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. 

Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 3161/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2672/72/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části pozemku 

p.č. 1961/1 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

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

 

 

 

 

2673/72/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1         

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha o výměře cca 120 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova žadateli. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2674/72/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci     

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1981/86 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci – pozemku p.č. 1981/86 ostatní plocha, silnice o výměře 136 m2 v k.ú. Přerov                 

z vlastnictví P***V***, bytem ***, do majetku statutárního města Přerova.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec). 
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2675/72/7/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1005 v k.ú. 

Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 1005 orná půda o výměře 75 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2676/72/7/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/5, jehož 

součástí je stavba garáže č.p. 3617, pozemku p.č. 2578/37, jehož 

součásti je stavba garáže č.p. 3618, pozemku p.č. 2578/38, jehož 

součástí je stavba garáže č.p. 3619, pozemku p.č. 2578/39, jehož 

součástí je stavba garáže č.p. 3620, pozemku p.č. 2578/40, jehož 

součástí je stavba garáže č.p. 3621, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 2578/5 zast. pl.      

a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3617, příslušná    

k části obce Přerov I-Město,  z vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového 

řízení  za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 

30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na 

realitním webu statutárního města Přerova. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 2578/37 zast. pl.     

a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3618, příslušná     

k části obce Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového 

řízení za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 

30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na 

realitním webu statutárního města Přerova. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 2578/38 zast. pl.     

a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3619, příslušná    

k části obce Přerov I-Město,  z vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového 

řízení  za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 

30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na 

realitním webu statutárního města Přerova. 

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 2578/39 zast. pl.      

a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, příslušná    

k části obce Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového 

řízení za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 
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30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na 

realitním webu statutárního města Přerova. 

 

5. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 2578/40 zast. pl.    

a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3621, příslušná    

k části obce Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového 

řízení za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 

30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na 

realitním webu statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2677/72/7/2021 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 2639/71/7/2021 přijaté na 71. schůzi dne 

7.10.2021, které nově zní takto: 

 

"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. 6750/63 p.č. 6750/62 a p.č. 6750/1 vše v k.ú. Přerov, 

p.č. 509/9 oba v k.ú. Předmostí 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, p.č. 509/3 a p.č. 509/9 oba         

v k.ú. Předmostí 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, p.č. 6750/63, p.č. 6750/62 a p.č. 

6750/47 vše v k.ú. Přerov, p.č. 509/3 a p.č. 509/9 oba v k.ú. Předmostí 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., IČ: 62301527,          

se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město, vlastníkem pozemků p.č. 6750/1, p.č. 6750/63 a p.č. 

6750/47 vše v k.ú. Přerov, p.č. 509/3, p.č. 509 oba v k.ú. Předmostí a podílovým spoluvlastníkem 

pozemku p.č. 6750/62 v k.ú. Přerov k id 2/3 a společností NORSOL a.s. IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov podílovým spoluvlastníkem pozemku p.č. 6750/62 v k.ú. Přerov       
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k id 1/3 (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: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2678/72/7/2021 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov –  

objektu občanského vybavení č.p. 1134,  příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4726, pozemku p.č. 

4726 a části p.č. 4724/1 vše v k.ú. Přerov a movitých věcí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 

25.6.2002, ve znění dodatků č. 1 ze dne 19.2.2003, č. 2 ze dne 13.4.2005, č. 3 ze dne 29.6.2009, č. 4   

ze dne 7.10.2010 a č. 5 ze dne 12.5.2020 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako 

pronajímatelem a společností Pivovary CZ Group a.s., se sídlem Přerov I-Město, Komenského 

3622/33a, IČ 09720618 jako nájemcem na objekt občanského vybavení č.p. 1134, příslušný k části 

obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4726 (restaurace Michalov) s vedlejší stavbou, 

pozemek p.č. 4726 zast. pl. a nádvoří o výměře 830 m2, část pozemku p.č. 4724/1 ost. pl. - zpevněná 

plocha před budovou restaurace o výměře 526 m2 vše v k.ú. Přerov a movité věci.  

Dodatek se týká změny doby nájmu. Původní doba nájmu – do 25.6.2022 se změní na novou dobu 

nájmu – do 25.6.2025. Ujednání dodatku bude stanovení podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2679/72/7/2021 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

nebytové jednotky č. 643/102 jiný nebytový prostor v budově bytový 

dům č.p. 643, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov - nájem nebytové jednotky č. 643/102 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 643, příslušné k části obce Přerov I-Město,           

na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4) o celkové výměře 119,50 m2. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 643/102 jiný nebytový prostor 

v budově bytový dům č.p. 643, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 60/1      

v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 4) o celkové výměře 119,50 m2 mezi statutárním městem 

Přerov jako pronajímatelem a spolkem Czech Youth Association z.s., se sídlem Přerov            
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I-Město, Pod Valy 201/4, IČ 05661838 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 

29 dnů, od 1.11.2021 do 29.11.2021. Výše nájemného bude činit 5.721,-Kč. Účelem nájmu 

bude využití jednotky jako kanceláře, klubovna a k přednáškám pro mládež. Náklady             

na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2680/72/7/2021 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního město Přerov - části 

pozemku p.č. 518/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lověšice 

u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 518/1 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova mezi statutárním 

městem Přerov jako půjčitelem a paní H*** P***, bytem ***jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude 

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

zajištění údržby pozemku.  

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2681/72/7/2021 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  

prostoru v budově občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce 

Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku p.č. st. 104 v k.ú. 

Předmostí (Hranická 14)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor v budově 

občanské vybavenosti č.p. 93, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, která je součástí pozemku 

p.č. st. 104 v k.ú. Předmostí (Hranická 14) - místnost č. 20 o výměře 18,48 m2 situovaný ve 2. NP 

mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a Moravským institutem vzdělávání o.p.s., se sídlem 

Přerov I-Město, Sokolská 520/26, IČ 01705083 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 

určitou, s účinností od 1.11.2021 do 29.11.2021. Účelem výpůjčky bude využití prostoru jako 

skladová místnost pro vybavení organizace. Ujednáním výpůjčky bude stanovení výše čerpání 

podpory malého rozsahu de minimis. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2682/72/7/2021 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova –  

objektu bydlení č.p. 1721, příslušnému k části obce Přerov I-Město, 

který je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov (Boženy Němcové 

10) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o výpůjčce ze dne 30.9.2016 na objekt bydlení č.p. 

1721, příslušný k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. 

Přerov (B. Němcové 10) uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem 

Boxing Club Přerov, z.s., se sídlem Lipník nad Bečvou I-Město, Bratrská 1073/5,                   

IČ 04419936 jako vypůjčitelem. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov – výpůjčku objektu k bydlení č.p. 1721, 

příslušnému k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov 

(Boženy Němcové 10) spolku Romská zaměstnanecká agentura v ČR, se sídlem Přerov            

I-Město, Boženy Němcové 1651/7, IČ 26612241. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2683/72/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 498 v k.ú. Lýsky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

elektronických komunikací a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním sítě elektronických komunikací, k tíži 

pozemku p.č. 498 v k.ú. Lýsky, a to ve prospěch společnosti CETIN, a.s. se sídlem Českomoravská 

2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825 

jako povinným z věcného břemene – služebnosti, společností CETIN, a.s. se sídlem Českomoravská 

2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti        

a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 

4, 140 00, IČ 65993390 jako stavebníkem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou                 

za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč včetně DPH. Náklady spojené s vypracováním geometrického 

plánu, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení 

věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí stavebník. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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2684/72/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4167/8, 4293/89, 

5098/14, 6577/25 a 6850/5, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

podzemní komunikační vedení elektronických komunikací (digitální optickou síť) a přípojek 

elektronických komunikací a s tím spojené omezení povinného spočívající v povinnosti strpět               

a umožnit oprávněnému a jim pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci   

za účelem zajištění provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto digitálního 

vedení včetně uložení přípolože v páteřní trase tohoto vedení - HDPE trubičky průměru 14/10               

s podélným červeným proužkem pro statutární město Přerov, k tíži pozemku p.č. 4167/8, 4293/89, 

5098/14, 6577/25 a 6850/5, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic 

a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 64949681 a uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků a povinným ze služebnosti        

a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,    

IČ 64949681, jako oprávněným ze služebnosti. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,          

v rozsahu geometrických plánů č. 7356-171/2021, 7353-169/2021, 7337-138/2021, 7354-163/2021      

a 7323-118/2021, za jednorázovou úhradu stanovenou dle Vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného 

Radou města Přerova s účinností od 15. 6. 2017, navýšených o příslušnou sazbu DPH. Náklady 

spojené s vypracováním geometrických plánů, jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene          

a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí 

oprávněný. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2685/72/7/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - podílu id. 6/72 pozemku p.č. 6105/11         

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

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

podílu id. 6/72 pozemku p.č. 6105/11 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

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

geometrického plánu č. 6429-329/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.  

 

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

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

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

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

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

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

uzavřena na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 6429-329/2016, za jednorázovou úplatu         

ve výši 1040,- Kč včetně DPH. Náhrada bude vyplacena dle výše spoluvlastnických podílů. 
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Oprávněný uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku             

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

o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2686/72/7/2021 Udělení výjimky 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)  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

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

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

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

přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 

pořádání koncertu Moravské filharmonie v Městském domě. 

 

28. 10. 2021 - koncert Moravské filharmonie Olomouc 

Povolení od 12:00 hod do 23:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ  6M20381 VDL  AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 100 kg  

Vlastník: ERSTE LEASING, a.s.  Horní náměstí 264/18, Znojmo 669 02 

Provozovatel: Mgr. J.Ž. 

 

VARIANTA II.: 

vyslovuje nesouhlas, aby Magistrát města Přerova vydal jménem Statutárního města Přerova souhlas 

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

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

přesahuje 7 500 kg, pro žadatele Kulturní a informační služby, nám, T. G. Masaryka, Přerov z důvodu 

pořádání koncertu Moravské filharmonie v Městském domě. 

 

28. 10. 2021 - koncert Moravské filharmonie Olomouc 

Povolení od 12:00 hod do 23:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ  6M20381 VDL  AUTOBUS DÁLKOVÝ  19 100 kg  

Vlastník: ERSTE LEASING, a.s.  Horní náměstí 264/18, Znojmo 669 02 

Provozovatel: Mgr. J.Ž. 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- Doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 11 pro jednomyslně. 
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2687/72/7/2021 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1374/2021 na 

realizaci stavby "Stavební úpravy chodníku ulice Růžová, Přerov IX - 

Vinary" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/1138/2021 na realizaci stavby 

„Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov IX - Vinary“, mezi společností GALVA 

TRANS, s.r.o., Na Trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ 26875080 jako zhotovitelem                  

a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, Přerov, jako objednatelem         

ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje Michala Záchu, radního uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo SML/1138/2021     

ve znění dle přílohy č. 1 o celkové hodnotě díla 1 333 573,41 Kč bez DPH. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2688/72/7/2021 Odpis promlčené pohledávky  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání mění své usnesení č. 2533/68/7/2021 přijaté na 68. schůzi dne 

19.8.2021 a to tak, že nově zní takto: 

  

"Rada města Přerova po projednání: 

  

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby vzalo na vědomí nevymahatelnost pohledávky 

ve výši 223.069,00 Kč z důvodu jejího promlčení za paní V*** K***, nar. ***, bývalou 

nájemkyní bytu v objektu k bydlení č.p. 2698, příslušném k části obce Přerov I – Město, (ul. ***) 

a bytu v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, (ul. ***). 

  

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis pohledávky ve výši 223.069,00 Kč    

z důvodu jejího promlčení za paní V*** K***, nar. ***, bývalou nájemkyní bytu v objektu            

k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, (ul. ***) a bytu v objektu k bydlení 

č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, (ul.***)." 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 
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3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

2659/72/3/2021 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.07.2021 do 30.09.2021. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

2660/72/4/2021 Rozpočtové opatření č. 19 

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 závazných 

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

- Požádal o informaci, jak byly čerpány finanční prostředky v dotačních programech letošního 

roku - v jakém objemu a na jaké akce byly finance vráceny. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2661/72/4/2021 Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic            

na financování akce Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. 

Rasche 3   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o zvýhodněném 

úvěru mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic, se sídlem 
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Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČ 70856788, ve výši do 4 258 tis. Kč,      

na financování akce "Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3", se splatností    

10 let; úvěr bude zajištěn zřízením zástavního práva k zateplované nemovitosti a vinkulací 

pojistného plnění; 

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení zástavního práva ve prospěch 

Státního fondu podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00, Praha 2, 

IČ 70856788, k tíži nemovitých věcí ve vlastnictví Statutárního města Přerova: 

- bytové jednotky č. 1949/1 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov            

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2        

v k.ú. Přerov, podílu id. 5589/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/2 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov            

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2        

v k.ú. Přerov, podílu id. 5369/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/3 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov            

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2      

v k.ú. Přerov, podílu id. 5366/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/4 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov            

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2       

v k.ú. Přerov, podílu id. 5558/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/5 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov            

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2        

v k.ú. Přerov, podílu id. 5644/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/6 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov            

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2      

v k.ú. Přerov, podílu id. 5397/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/7 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov            

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2       

v k.ú. Přerov, podílu id. 5381/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/8 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov            

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2        

v k.ú. Přerov, podílu id. 5583/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/9 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov            

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2      

v k.ú. Přerov, podílu id. 5738/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/10 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov          

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2       

v k.ú. Přerov, podílu id. 5498/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/11 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov          

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2      

v k.ú. Přerov, podílu id. 5542/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/12 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov          

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2       

v k.ú. Přerov, podílu id. 5679/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/13 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov          

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2        

v k.ú. Přerov, podílu id. 5734/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/14 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov          

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2       

v k.ú. Přerov, podílu id. 5430/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/15 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov          

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2        

v k.ú. Přerov, podílu id. 5533/88756 na společných částech domu a pozemku 
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- bytové jednotky č. 1949/16 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov          

I-Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2        

v k.ú. Přerov, podílu id. 5715/88756 na společných částech domu a pozemku 

 

k zajištění smlouvy o zvýhodněném úvěru dle bodu 1) návrhu na usnesení na akci 

"Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3". 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

2662/72/4/2021 Vnitřní předpis č. ../2021 Postup při uplatnění DPH 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává s účinností od 01.01.2022 Vnitřní předpis č. ../2021 

„Postup při uplatnění DPH“ ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro jednomyslně. 

 

 

 

 

 

 

Z účasti na jednání Rady města Přerova se omluvil Ing. Tomáš Navrátil v 9.40 hodin – je přítomno 10 

radních. 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2663/72/6/2021 Veřejná zakázka “Retence dešťových vod na Městském hřbitově           

v Přerově“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy, zrušení výběrového řízení 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 
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N006/21/V00015055 na stavební práce s názvem „Retence dešťových vod na Městském 

hřbitově v Přerově“, 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 LB 2000, s.r.o., Olomouc - Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 77900, 

IČ: 64618081, 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 LB 2000, s.r.o., Olomouc - Holice, U Hřiště 810/8, 

PSČ 77900, IČ: 64618081, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

VARIANTA II.: 

ruší výběrové řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Retence dešťových vod                  

na Městském hřbitově v Přerově“ z důvodu hodných zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, 

pro které nelze po zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda 

tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

 

Podpisem Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení je na základě usnesení 65. schůze Rady města 

Přerova konané dne 24. června 2021, usnesení č. 2382/65/6/2021, pověřena náměstkyně primátora   

Ing. Hana Mazochová. 

 

 

Navrhovatelka materiálu Ing. Mazochová: 

- Doporučila variantu II. usnesení. 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil). 

 

 

 

 

2664/72/6/2021 Veřejná zakázka „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ – 

schválení smlouvy o centralizovaném zadávání 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit smlouvu o centralizovaném zadávání 

veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“, dle důvodové 

zprávy, 

 

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

Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy dle 

bodu 1 usnesení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR s.p.o. jako centrálním zadavatelem          

a Statutárním městem Přerov jako pověřujícím zadavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Navrátil). 
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Z účasti na jednání Rady města Přerova se omluvil Michal Zácha v 9.50 hodin - je přítomno 9 

radních. 

 

 

2665/72/6/2021 Veřejná zakázka „Blažkův dům-inovační centrum (technický dozor)“ 

– schválení výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

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

Vrána, člen Rady města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí závěry a doporučení externího administrátora veřejné zakázky malého 

rozsahu „Blažkův dům-inovační centrum (technický dozor)“ dle důvodové zprávy, 

 

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

centrum (technický dozor)“ je účastník výběrového řízení SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 

434/60, 779 00 Olomouc – Holice, IČ: 285 71690, jehož nabídka byla ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou na základě stanoveného kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny     

a současně nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

3. schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, jako příkazcem,           

a společností SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc – Holice,                   

IČ: 285 71690, jako příkazníkem, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Blažkův dům-

inovační centrum (technický dozor)“. Cena za plnění bude činit 510 000 Kč bez DPH,             

tj. 617 100 Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi příkazcem               

a příkazníkem bude realizováno podpisem primátora Ing. Petra Měřínského. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha). 

 

 

 

 

2666/72/6/2021 Veřejná zakázka „Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“ – rozhodnutí    

o vyloučení účastníka výběrového řízení, o výběru dodavatele                

a schválení uzavření smlouvy 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 
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N006/21/V00018145 na služby s názvem „Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“, 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. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 3 GEODROM s.r.o., Moravany, Hlavní 133/32, 

PSČ 66448, IČ: 29305381, z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení,             

tj. neprokázání zadavatelem požadované technické kvalifikace, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele Geo Marchovsky, s.r.o., Řepčín 250, 779 00 Olomouc,           

IČ: 25817639, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 

nabídek, 

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem Geo Marchovsky, s.r.o., Řepčín 250, 779 00 

Olomouc, IČ: 25817639, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 4 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 556 800,00 Kč bez DPH, tj. 673 728,00 Kč s DPH. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

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

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

ve výběrovém řízení. 

 

K uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem                   

a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu je, na základě usnesení 67. schůze 

Rady města Přerova konané dne 3. srpna 2021, usnesení č. 2459/67/6/2021, pověřena 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha). 

 

 

 

 

2667/72/6/2021 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol              

v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení           

a hodnocení nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: 

Zpracování projektové dokumentace s názvem „Hospodaření se srážkovou vodou v budovách 

základních škol v Přerově“, dle příloh č. 1 a 2,  
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2. schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby               

s názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem „Hospodaření se srážkovou vodou     

v budovách základních škol v Přerově“, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

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

č. 5/2018 ve znění Vnitřního předpisu č. 13/2019, tj. schvaluje uveřejnění „Výzvy k podání 

nabídek“ na profilu zadavatele, kterou zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet 

dodavatelů a odeslání „Výzvy k podání nabídek“ níže uvedeným dodavatelům,  

 

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:  

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele Ing. Bohumír Střelec zástupce zadavatele 
Ing. Petra Hirschová,  odborník/věcný gestor Ing. Kateřina Ministrová,  odborník/věcný gestor 
Mgr. Martin Černý ředitel ZŠ Mgr. Jaroslav Matěj  zástupce ředitele 
Mgr. Michal Pospíšil  ředitel ZŠ Mgr. Renata Stoklásková zástupce ředitele 

  
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.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha). 

 

 

 

 

2668/72/6/2021 Zpracování projektové dokumentace „Chodník ul. Kozlovská                

a rozšíření parkoviště ul. Malá Trávnická“ 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby " Chodník ul. Kozlovská a rozšíření parkoviště 

ul. Malá Trávnická " 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit vypracování projektové dokumentace pro 

stavební povolení a provádění stavby vč. vydání všech souvisejících dokumentů pro přípravu 

stavby parkovacích míst a chodníku 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha). 

 

 

 

 

2669/72/6/2021 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce školního hřiště 

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy Přerov – 

Předmostí, Hranická 14" 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby "Rekonstrukce školního hřiště Základní školy 

J. A. Komenského a Mateřské školy Přerov – Předmostí, Hranická 14" 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit vypracování projektové dokumentace pro 

stavební povolení a provádění stavby vč. vydání všech souvisejících dokumentů pro přípravu 

stavby školního hřiště. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha). 

 

 

 

 

8.  ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

2689/72/9/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 25,57 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s panem ***, za nájemné ve výši 1 014,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 25,57 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem *** za nájemné ve výši 1 014,- 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 zvláštního určení (1+0), o ploše 25,52 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 2883/60, v k. ú. Přerov, Trávník, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní *** za nájemné ve výši 1 012,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 3, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 29,33 

m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481,482, v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem *** za nájemné ve výši 1 163,- 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.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha). 

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

2690/72/10/2021 Změna vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizační řád, kterým               

se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění 

pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

č. 12/2019, vnitřního předpisu č, 4/2021 a vnitřního předpisu č. 7/2021 a to dle Přílohy č. 1 

důvodové zprávy a Přílohy č. 2 
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2. schvaluje podle § 102 odstavec 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu 

města Přerova na: 

- 324,7, a to s účinností od 1.11.2021 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha). 

 

 

 

 

2691/72/10/2021 Časový plán statutárního města Přerova pro provádění opatření 

Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Morava CZ07 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Časový plán statutárního města Přerova pro 

provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Morava CZ07. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Navrátil, p. Zácha). 

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Ing. Střelec: 

 Informace Michalov - od 4. října do 7. listopadu probíhají hlavní stavební práce na ploše          

v okolí květnice. Je zakázán vstup do této opravované plochy.  

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 72. schůzi Rady města Přerova dne 20. října 2021 v 10.00 hodin. 

 

V Přerově dne 20. října 2021 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 


