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USNESENÍ ze 74. schůze Rady města Přerova konané dne 18. listopadu 2021 

 

2716/74/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 74. schůze Rady města 

Přerova konané dne 18. listopadu 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 74. schůze Rady města Přerova konané dne 18. listopadu 2021,  

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce ověřovatelem usnesení a zápisu 74. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

2717/74/4/2021 Rozpočtové opatření č. 21 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

2718/74/4/2021 Rozpočtové opatření č. 21 - dodatek 

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

rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy.  

 

2719/74/4/2021 Obecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

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

závaznou vyhlášku č..../2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

2720/74/4/2021 Obecně závazná vyhláška č.../2021, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020 

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

závaznou vyhlášku č. .../2021, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020 dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

2721/74/5/2021 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 
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Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města 

Přerova na rok 2022: 

  

příjmy 971 432 800 Kč 

výdaje 962 919 800 Kč 

financování 8 513 000 Kč 

(dle příloh č. 1 a 2)  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit střednědobý výhled rozpočtu do roku 

2024 uvedený v příloze č. 3,  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova stanovit, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou 

výdaje specifikované v příloze č. 4.  

 

 

2722/74/6/2021 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 

2027 

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

plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027.  

 

2723/74/6/2021 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vyhodnocení projednání 

Zprávy o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021 podle přílohy č. 1 tohoto 

návrhu na usnesení  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle § 6 odst. 5 písm. e) v 

souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění, schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-

2021, která je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, rozhodnout 

o pořízení změny Územního plánu města Přerova v souladu se schválenou Zprávou o 

uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021.  

 

 

2724/74/6/2021 Změna č. 12B Územního plánu města Přerova - vydání 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek a 

připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 12B Územního plánu města Přerova podle přílohy 

č. 1 tohoto návrhu na usnesení,  

 

2.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova , příslušnému podle § 6 odst. 5 písm. c), za 

použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
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v platném znění,vydat Změnu č. 12B Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné 

povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení.  

 

 

2725/74/6/2021 Využití hotelu Strojař - revokace usnesení 

Rada města Přerova po projednání stahuje z jednání předlohu „Využití hotelu Strojař – revokace 

usnesení“ a ukládá předložit materiál do orgánů města tak, aby byl projednán v únoru 2022 na 

zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

2726/74/6/2021 Akční plán pro udržitelnou energii a klima Přerov (SECAP) - 

schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů souvisejících s výběrovým řízením v rámci veřejné zakázky 

malého rozsahu  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Akční 

plán pro udržitelnou energii a klima Přerov (SECAP)" jinou osobou, tj. externím 

administrátorem, dle ustanovení Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov v platném a účinném 

znění,  

 

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

souvisejícího s uzavřením příkazní smlouvy a k podpisu mezi zadavatelem a vybraným 

externím administrátorem JUDr. Petrem Navrátilem, Joštova 138/4, 602 00 Brno, IČ: 

73612596,  

 

3. pověřuje Mgr. Petra Koubu, náměstka primátora k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy a k podpisu smlouvy o dílo mezi zadavatelem a 

zpracovatelem "Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima Přerov (SECAP)", který vzejde 

z výběrového řízení na výběr zpracovatele zakázky.  

 

 

2727/74/7/2021 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2021 a akce přecházející 

do roku 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled zrealizovaných 

investičních akcí v roce 2021  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled přecházejících 

investičních akcí z roku 2021 do roku 2022  

 

 

2728/74/7/2021 Veřejná zakázka „Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, 

Přerov 750 02“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. bere na vědomí závěry a doporučení komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, 

Přerov 750 02“, zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

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

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov (dále také jako VP), ve znění VP č. 

5/2018 a VP č. 13/2019,  

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 2 Remont Quality s.r.o., se sídlem Svatoplukova 46, 

784 01 Červenka, IČ: 09873813, neboť účastník nesplnil zadávací podmínky z důvodu 

neprokázání technické kvalifikace,  

 

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

hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov 750 02“, je účastník výběrového řízení č. 7 

společnost ZJS - Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov, IČ: 

28611942, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

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

společností ZJS - Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov, IČ: 

28611942, jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava hygienických 

zařízení, Bratrská 709/34, Přerov 750 02“. 

Cena za plnění bude činit: 2 106 233,17 Kč bez DPH, tj. 2 548 542,14 Kč včetně 21% DPH. 

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

zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové, na 

základě jejího pověření usnesením 70. Rady města Přerova č. usnesení 2578/70/6/2021 ze dne 

23. 9. 2021.  

 

 

2729/74/7/2021 Veřejná zakázka „Devítimístné vozidlo MP“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Devítimístné vozidlo MP“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

„Devítimístné vozidlo MP“, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

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

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

č. 13/2019,  

 

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

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

 

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

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení: 
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 Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** *** *** *** 

 

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.  

 

 

2730/74/7/2021 Veřejná zakázka: „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (2. část)“ - 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/21/V00022338 na stavební práce s názvem: „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (2. 

část)", 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 GALVA TRANS, s.r.o., Na trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ: 

29195446, kterého vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, jehož 

nabídka byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější,  

 

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

objednatelem, a vybraným dodavatelem GALVA TRANS, s.r.o., Na trávníku 414, 796 07 

Držovice, IČ: 29195446, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

  

Cena za plnění bude činit 1 567 890,00 Kč bez DPH, tj. 1 897 147,00 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 66. schůze 

Rady města Přerova konané dne 8. září 2021, usnesení č. 2549/69/6/2021, pověřena 

náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová.  

 

 

2731/74/7/2021 Veřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky kanalizace a 

zdravotechniky“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a 

schválení úpravy rozpočtu 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky kanalizace a 

zdravotechniky“, dle důvodové zprávy,  

 

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

  
PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 1211 210 Daň z přidané hodnoty 295 000,0 + 8 172,4 303 172,4 

 2229  Ostatní přijaté vratky transferů  

a podobné příjmy 
4 468,6 + 4 640,1 9 108,7 

 4111 210 Neinvestiční přijaté transfery  

z všeobecné pokladní správy  

státního rozpočtu 

10 765,2 * + 753,5 11 518,7 

 4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu 
39 994,9 * + 1 034,0 41 028,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 989,4 * - 7 000,0 273 989,4 
3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210701 

– Rekonstrukce přípojky kanalizace  

a zdravotechniky, ZŠ Želatovská) 

0,0 + 21 600,0 21 600,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

2732/74/7/2021 Veřejná zakázka „Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do 

domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“ - rozhodnutí o vyloučení 

účastníka výběrového řízení, o výběru dodavatele a schválení uzavření 

smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/21/V00018057 na stavební práce s názvem „Výměna oken z uliční strany a vstupních 

dveří do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“, 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. 6 V okno s.r.o., č.p. 149, 767 01 Skaštice, IČ: 

25527266, z důvodu neobjasnění a nedoplnění nabídky a nesplnění podmínek účasti ve 

výběrovém řízení,  

 

3. rozhodla o výběru dodavatele OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, 

IČ: 27689719, 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 OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 

Kuřim, IČ: 27689719, jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací 
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dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele. 

  

Cena za plnění bude činit 798 231,53 Kč bez DPH, DPH činí 15 %. 

  

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. 2455/67/6/2021, pověřen člen Rady Statutárního města Přerov 

Michal Zácha, Dis.  

 

 

2733/74/7/2021 Veřejná zakázka „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice u 

Přerova“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, rozhodnutí o 

výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice u 

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

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

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov (dále také jako VP), ve znění VP č. 

5/2018 a VP č. 13/2019,  

 

2. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., se sídlem 

Podvalí 629, 752 01 Kojetín I – Město, IČ: 25896873, neboť účastník nesplnil zadávací 

podmínky z důvodu neprokázání technické kvalifikace,  

 

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

úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice u Přerova“, je účastník výběrového řízení č. 3 

společnost ZJS - Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov, IČ: 

28611942, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky,  

 

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

společností ZJS - Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov, IČ: 

28611942, jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy – garáž p. č. 

57, k. ú. Kozlovice u Přerova“. 

Cena za plnění bude činit: 842 932,20 Kč bez DPH, tj. 1 019 947,96 Kč včetně 21% DPH. 

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

zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně Ing. Hany Mazochové, na 

základě jejího pověření usnesením 70. Rady města Přerova č. usnesení 2581/70/6/2021 ze dne 

23. 9. 2021.  
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2734/74/7/2021 Veřejná zakázka „Oprava mostu přes potok Olešnice, ul. U Potoka, 

ev.č. PŘ/PEN-M01 v Přerově - Penčicích“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení vyzvaných 

dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení 

a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Oprava mostu přes potok Olešnice, ul. U Potoka, ev.č. PŘ/PEN-M01 v Přerově - Penčicích“, 

dle příloh č. 1, 2, 3  

 

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

„Oprava mostu přes potok Olešnice, ul. U Potoka, ev.č. PŘ/PEN-M01 v Přerově - Penčicích“, 

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

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

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

 

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

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

 

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

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** zástupce zadavatele *** zástupce zadavatele 
*** Odbor správy majetku a komunálních služeb *** Odbor správy majetku a komunálních služeb 
*** Odbor správy majetku a komunálních služeb *** Odbor správy majetku a komunálních služeb 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a dotací 

  

*** 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 neuvolněného člena Rady města Přerova Michala Záchu, k jednání o uzavření 

právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu.  
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2735/74/7/2021 Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v 

Přerově“ – vyloučení účastníka výběrového řízení, zrušení výběrového 

řízení, schválení zadávacích podmínek a zahájení opakovaného 

výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů 

komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

ve výběrovém řízení a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

N006/21/V00025293 na služby s názvem: Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol 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. vylučuje z výběrového řízení účastníka č. 1 M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 29453968, z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém 

řízení, tj. překročení limitního termínu stanoveného zadavatelem pro dokončení realizace 

předmětu veřejné zakázky,  

 

3. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/21/V00025293 na služby s 

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

budovách základních škol v Přerově“, z důvodu vyloučení jediného účastníka výběrového 

řízení,  

 

4. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu N006/21/V00030792 na 

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

vodou v budovách základních škol v Přerově“, dle příloh č. 3 a 4,  

 

5. schvaluje zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

N006/21/V00030792 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,  

 

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

  
P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 
1. *** *** 
2. *** *** 
3. *** *** 
4. *** *** 
5. *** *** 
6. *** *** 

 

7. 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 
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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  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

9. 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.  

 

 

2736/74/8/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 893, p.č. 894 a p.č. 

895 vše v k.ú. Žeravice 

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

pozemků p.č. 893 lesní pozemek o výměře 526 m2, p.č. 894 lesní pozemek o výměře 37 m2 a p.č. 895 

lesní pozemek o výměře 35 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova žadatelům.  

 

2737/74/8/2021 Výpůjčka pozemků 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, p.č. 15/4, p.č. 15/6, p.č. 

15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13 a p.č. 1145/14, vše v k.ú. Dluhonice TJ 

Sokol Dluhonice, z.s. a uazvření dodatku č. 1 k darovací smlouvě a 

smlouvě o výpůjčce č. MMPr/SML/1353/2020 ze dne 19.9.2020  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov - výpůjčku pozemků p.č. 15/1 ostatní plocha o 

výměře 5532 m2, p.č. 15/2 zahrada o výměře 1135 m2, p.č. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 114 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. /č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/4 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č. e. občanská 

vybavenost, p.č. 15/6 zahrada o výměře 306 m2, p.č. 15/7 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 

1145/12 ostatní plocha o výměře 912 m2, p.č. 1145/13 zahrada o výměře 1349 m2, p.č. 

1145/14 zahrada o výměře 7 m2, vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statutárního města 

Přerov.  

 

2. schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 15/1 ostatní plocha o výměře 5532 m2, p.č. 15/2 zahrada o 

výměře 1135 m2, p.č. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2, jehož součástí je 

stavba bez č.p. /č.e. občanská vybavenost, p.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 

m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č. e. občanská vybavenost, p.č. 15/6 zahrada o výměře 

306 m2, p.č. 15/7 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 1145/12 ostatní plocha o výměře 912 

m2, p.č. 1145/13 zahrada o výměře 1349 m2, p.č. 1145/14 zahrada o výměře 7 m2, vše v k.ú. 

Dluhonice spolku TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem Náves 33/42, 750 02 Přerov V - 

Dluhonice na dobu určitou od 1.12.2021 do 29.12.2021 za účelem výkonu činnosti TJ Sokol 

Dluhonice, z.s. a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako 
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půjčitelem a TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem Náves 33/42, 750 02 Přerov V - Dluhonice 

jako vypůjčitelem.  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 k Darovací 

smlouvě a smlouvě o výpůjčce č. MMPr/SML/1353/2020 uzavřené dne 19.9.2020 mezi TJ 

Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem Náves 33/42, 750 02 Přerov V - Dlluhonice jako dárcem a 

statutárním městem Přerov jako obdarovaným. Dodatkem se mění podmínky pro odstoupení 

od darovací smlouvy a nově se stanoví možnost odstoupení od darovací smlouvy dle ust. § 

2001 občanského zákoníku v případě, že Nové sportoviště nebude dokončeno, tj. že nesplní 

podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro jeho řádné užívání, nejpozději v 

termínu do 31.12.2022.  

 

 

2738/74/8/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1034 v k.ú. 

Újezdec u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 

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

(stavební zákon) 

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

nemovité věci - pozemku p.č. 1034 orná půda o výměře 1920 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví 

pana J*** P***, bytem V***, do majetku statutárního města Přerova.  

 

2739/74/8/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova - podílu id. 5320/203682 na 

pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov 

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

podílu id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova.  

 

2740/74/8/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6050/239 a části 

pozemku p.č. 6050/298 oba v k.ú. Přerov 

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

nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6050/239 ost. plocha o 

výměře 708 m2 a části pozemku p.č. 6050/298 ost. plocha o výměře cca 50 m2, oba v k.ú. Přerov.  

 

2741/74/8/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 233/15 v 

k.ú. Lověšice u Přerova 

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

nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 233/15 o výměře cca 25 

m2, v k.ú. Lověšice u Přerova.  

 

2742/74/8/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového 

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

převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 3130 

(zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov, označených v geometrickém plánu č. 7386-57/2021 ze dne 

27.10.2021 jako pozemky p.č. 3130/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 048 m2 a p.č. 3130/3 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 

128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za celkovou kupní cenu ve výši 2.192.000,- Kč, tj. 2.000,- 

Kč/m2.  

 

2743/74/8/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku p.č. 5042 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví R*** V***, bytem *** za kupní cenu ve výši 1590,- Kč/m2 - 

cena v místě a čase obvyklá. V případě, že předmět převodu bude ke dni uzavření kupní smlouvy 

podléhat DPH, bude kupní cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a R*** V***, bytem *** jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena na základě výzvy kupujícího, do 60 dnů od doručení kolaudačního rozhodnutí novostavby 

domu na p.č. 1788 v k.ú. Přerov opatřeným doložkou o nabytí právní moci, nejpozději však do 3 let od 

účinností budoucí kupní smlouvy.  

 

2744/74/8/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov  

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

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

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 

1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 za kupní cenu ve výši 1410,- Kč/m2 - cena v místě a čase 

obvyklá. V případě, že předmět převodu bude ke dni uzavření kupní smlouvy podléhat DPH, bude 

kupní cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 

10667229 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby "Bytový dům 

Vesna" a vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, na základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí 

bude geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem 

nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy.  

 

 

2745/74/8/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov  

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

převod části pozemku p.č. 2579 trvalý travní porost, dle geometrického plánu č. 7342-28/2021 

označené novým p.č. 2579/8 trvalý travní porost o výměře 1759 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti GRÁC REALTY s.r.o., se sídlem Přerov-

Kozlovice, Grymovská 256/1a za kupní cenu ve výši 703.600,- Kč - cena v místě a čase obvyklá, která 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  
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2746/74/8/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- pozemků p.č. 5307/661, p.č. 5307/662, p.č. 5307/663, p.č. 5307/664, 

p.č. 5307/665, p.č. 5307/666, p.č. 5307/667, p.č. 5307/668 vše v k.ú. 

Přerov 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný 

převod pozemků p.č. 5307/661 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, p.č. 5307/662 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 2 m2, p.č. 5307/663 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, p.č. 

5307/664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, p.č. 5307/665 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 4 m2, p.č. 5307/666 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, p.č. 5307/667 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 4 m2 a p.č. 5307/668 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 vše v k.ú. 

Přerov z majetku statutárního města Přerova do spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek: 

  

Číslo jednotky    Způsob využití    Vlastnický podíl 

  

2708/1     byt     551/42407 

2708/2     byt     214/42407 

2708/3     byt     859/42407 

2708/4     byt     725/42407 

2708/5     byt     374/42407 

2708/6     byt     652/42407 

2708/7     byt     725/42407 

2708/8     byt     375/42407 

2708/9     byt     654/42407 

2708/10    byt     724/42407 

2708/11    byt     376/42407 

2708/12    byt     653/42407 

2708/13   byt     722/42407 

2708/14    byt     376/42407 

2708/15    byt     653/42407 

2708/16    byt     722/42407 

2708/17    byt     374/42407 

2708/18    byt     652/42407 

2709/1     byt     636/42407 

2709/2     byt     217/42407 

2709/3     byt     855/42407 

2709/4     byt     641/42407 

2709/5     byt     544/42407 

2709/6     byt     651/42407 

2709/7     byt     640/42407 

2709/8     byt     545/42407 

2709/9     byt     651/42407 

2709/10    byt     642/42407 

2709/11    byt     544/42407 

2709/12    byt     650/42407 

2709/13    byt     637/42407 

2709/14    byt     544/42407 

2709/15    byt     648/42407 

2709/16    byt     639/42407 

2709/17    byt     542/42407 

2709/18    byt     647/42407 

2710/1     byt     635/42407 

2710/2     byt     210/42407 
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2710/3     byt     842/42407 

2710/4     byt     639/42407 

2710/5     byt     542/42407 

2710/6     byt     650/42407 

2710/7     byt     635/42407 

2710/8     byt     541/42407 

2710/9     byt     644/42407 

2710/10    byt     640/42407 

2710/11    byt     543/42407 

2710/12    byt     646/42407 

2710/13    byt     635/42407 

2710/14    byt     543/42407 

2710/15    byt     645/42407 

2710/16    byt     640/42407 

2710/17    byt     543/42407 

2710/18    byt     646/42407 

2711/1     byt     646/42407 

2711/2     byt     210/42407 

2711/3     byt     767/42407 

2711/4    byt     640/42407 

2711/5    byt     545/42407 

2711/6     byt     555/42407 

2711/7     byt     647/42407 

2711/8     byt     546/42407 

2711/9     byt     554/42407 

2711/10    byt     640/42407 

2711/11    byt     544/42407 

2711/12    byt     557/42407 

2711/13    byt     640/42407 

2711/14    byt     547/42407 

2711/15    byt     553/42407 

2711/16    byt     641/42407 

2711/17    byt     547/42407 

2711/18    byt     555/42407 

  

v bytovém domě č.p. 2708, 2709, 2710, 2711, příslušném k části obce Přerov I - Město, stojícím na 

pozemcích p.č. 5307/130 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/661 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 

5307/662 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/663 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/664 

zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/665 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/666 zastavěná plocha 

a nádvoří, p.č. 5307/667 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 5307/668 zastavěná plocha a nádvoří vše v 

k.ú. Přerov, za kupní cenu ve výši 1600,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemků je 

osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2747/74/8/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

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

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. 

pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) 

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

převod bytové jednotky č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové výměře 130,9 

m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2632, č.p. 

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

p.č. 2487/19 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 1309/18131 z vlastnictví statutárního města 
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Přerov do společného jmění manželů Ing. M*** M*** a Ing. Z*** M***za kupní cenu ve výši 

1.875.000,-Kč (dle znaleckého posudku upraveného koeficientem dle nájemní smlouvy). Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2748/74/8/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. 

Přerov (Trávník 18)  

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

převod bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) o výměře 27,15 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a nádvoří v 

k.ú. Přerov ve výši id. 2715/78480 z vlastnictví statutárního města Přerov do společného jmění 

manželů M***H***a Ing. V*** H***za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 

1.116.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2749/74/8/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov - 

bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části 

obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí 

(Hranická 13) 

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

převod bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-

Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Předmostí (Hranická 13) o celkové výměře 

68,68 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 49, 

příslušném k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí a na pozemku 

p.č. st. 746 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Předmostí ve výši id. 6146/137678 z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví M***S*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 1.550.000,-

Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2750/74/8/2021 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – parkovací stání a chodník vybudované v rámci stavby 

„Bytový dům Vesna“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod parkovacích stání 

(23 míst) vybudovaných na pozemku p.č. 4516/1 o výměře cca 25m2, p.č. 4394/1 o výměře 

cca 259 m2, p.č. 4520 o výměře cca 13,4 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku společnosti GEFEST 

PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 do majetku 

statutárního města Přerova za kupní cenu 1000,- Kč vč. DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností GEFEST 

PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutární městem Přerov (jako budoucím kupujícím), kupní smlouva bude 

uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy budoucího prodávajícího, jejíž součástí bude 

kolaudační rozhodnutí na stavbu "Bytový dům Vesna" s vyznačením nabytí právní moci a 

zaměření skutečného provedení stavby.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod chodníku 

vybudovaného na pozemku p.č. 5108/5 o výměře 2m2, p.č. 4516/1 o výměře 55,9 m2, p.č. 
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4394/1 o výměře 114,5 m2 a p.č. 4520 o výměře 32,8 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku 

společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 

10667229 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 1000,- Kč vč. DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností GEFEST 

PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 10667229 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutární městem Přerov (jako budoucím kupujícím), kupní smlouva bude 

uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy budoucího prodávajícího, jejíž součástí bude 

kolaudační rozhodnutí na stavbu "Bytový dům Vesna" s vyznačením nabytí právní moci a 

zaměření skutečného provedení stavby.  

 

 

2751/74/8/2021 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov 

– pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 523/4 

ovocný sad o celkové výměře 560 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví společnosti SIBOM s.r.o., se 

sídlem Přerov IX-Lýsky, U Silnice 70/7, IČ 48395625 do vlastnictví statutárního města Přerov 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 987.000,-Kč včetně DPH.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení věcného břemene spočívajícího 

v právu oprávněného z věcného břemene neomezeně vstupovat a vjíždět na pozemek p.č. 

523/4 (ovocný sad) o výměře 560 m2 v k.ú. Lýsky za účelem zajištění přístupu a příjezdu na 

pozemek p.č. 523/3 (ovocný sad) o výměře 2.284 m2 v k.ú. Lýsky a s tím spojené povinnosti 

povinného z věcného břemene strpět výkon tohoto práva ze strany oprávněného z věcného 

břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy o zřízení věcného břemene 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, které se na základě kupní smlouvy uzavřené dle 

bodu 1. usnesení stane vlastníkem pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky (povinný z věcného 

břemene) a společností SIBOM s.r.o., IČ 48395625, se sídlem U Silnice 70/7, Přerov IX-

Lýsky, 750 02 Přerov, jako vlastníkem pozemku p.č. 523/3 v k.ú. Lýsky (oprávněný z 

věcného břemene). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně. Práva a 

povinnosti z věcného břemene budou spojena s vlastnictvím pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky 

(služebný pozemek) na straně jedné a vlastnictvím pozemku p.č. 523/3 v k.ú. Lýsky (panující 

pozemek) na straně druhé a v případě jejich převodu přejdou na jejich nové nabyvatele.  

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zřízení předkupního práva jako práva 

věcného ve smyslu ust. § 2144 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Předkupní právo bude zřízeno na základě smlouvy o zřízení předkupního 

práva k nemovitým věcem jako práva věcného uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

které se na základě kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. usnesení stane vlastníkem pozemku 

p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky (povinný z předkupního práva) a společností SIBOM s.r.o., IČ 

48395625, se sídlem U Silnice 70/7, Přerov IX-Lýsky, 750 02 Přerov (předkupník) k pozemku 

p.č. 523/4 (ovocný sad) o výměře 560 m2 v k.ú. Lýsky a bude spočívat v povinnosti povinného 

z předkupního práva, případně dalších vlastníků pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky jako jeho 

právních nástupců, nabídnout předkupníkovi ke koupi pozemek p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky v 

případě, že povinný z předkupního práva bude chtít tento pozemek prodat, směnit nebo jinak i 

bezúplatně převést třetí osobě (koupěchtivému).  

 

4. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 1211 210 Daň z přidané hodnoty 303 172,4 * + 987,0 304 159,4 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300685 

– Výkup pozemku p. č. 523/4 v k. ú. 

Lýsky) 

0,0 + 987,0 987,0 

 

 

2752/74/8/2021 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 5276/10 a p.č. 5276/11, 

oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví 

statutárního města Přerova  

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

převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 5276/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 69 

m2 a p.č. 5276/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 95 m2, oba v k.ú. Přerov, z 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 

01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města 

Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 96.020,- Kč.  

 

2753/74/8/2021 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku 

p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  - dodatek č. 2 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě na pozemek p.č. 6696 ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 583 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku 

p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o výměře 135 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového 

družstva Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 128/41, IČ 00053236 uzavřené dne 

15.9.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.6.2021. 

Dodatek č. 2 se týká: 

- změny čl. II. odst. 3 smlouvy, jehož nové znění zní: "Smluvní strany se dohodly, že budoucí první 

směňující vyzve budoucího druhého směňujícího k uzavření směnné smlouvy, dle této smlouvy o 

budoucí smlouvě směnné do 6 měsíců poté, co bude geometrickým plánem zaměřena část pozemku 

p.č. 6693 v k.ú. Přerov po provedení stavby “propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická”, 

nejpozději však do 31.12.2023." 

- změny čl. IV. odst. 5 smlouvy, jehož nové znění zní: "Smluvní strany se dále zavazují nezatěžovat 

předmětné nemovité věci omezeními vlastnického práva, a to zejména zástavními právy, předkupními 

právy a věcnými břemeny, s výjimkou zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení - nízkotlaký 

plynovod DN 315 ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 

940/96, IČ 27295567." 

  

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.  
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2754/74/8/2021 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 633/11 v k.ú. 

Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší část svého usnesení č. 2591/70/7/2021, bod 2, odst. 3, přijatého na 70. schůzi Rady města 

Přerova dne 23.9.2021  

 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu dle nájemní smlouvy na nájem části pozemku 

p.č. 633/11 o výměře 347 m2 v k.ú. Předmostí uzavřené dne 10.6.2010 mezi statutárním 

městem Přerov jako pronajímatelem a paní H***J***, bytem ***jako nájemcem. Nájem 

skončí dnem 31.12.2021.  

 

 

2755/74/8/2021 Nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - částí 

pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem částí pozemku p.č. 1961/1 ostatní plocha o 

výměrách 6 m2, 6 m2, 6 m2, 6 m2 a 6 m2 (celkem 30 m2) v k.ú. Přerov a uzavření nájemní smlouvy 

mezi statutárním městem Přerov (jako pronajímatelem) a společností Galerie Přerov spol. s.r.o., se 

sídlem Dukelská brána 25/7, Prostějov (jako nájemcem). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 

výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné stanovené znaleckým posudkem ve výši celkem 10.500,- Kč 

ročně, které bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je využití částí pozemku jako 5 

tržních míst s celoročním provozem, s prodejní dobou pondělí až neděle v čase 8:00 do 20:00 hod.  

 

2756/74/8/2021 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) 

Rada města Přerova po projednání 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 I-

Město, Pod Valy 201/4, IČ 05661838 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s 

výpovědní dobou 3 měsíce, s účinností od 30.11.2021. Výše nájemného bude činit 72.000,-Kč/rok. 

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

na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.  

 

2757/74/8/2021 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  

prostor v budově jiná stavba č.p. 83, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 179 v k.ú. Přerov (nám. TGM 4)  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor v budově jiná 

stavba č.p. 83, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 179 v k.ú. Přerov 

(nám. TGM 4) o celkové výměře 34,85 m2 mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

Světlanou Řihovskou, místem podnikání Přerov I-Město, Dvořákova 907/2, IČ 65916271 jako 

nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 29 dnů, od 29.11.2021 do 27.12.2021. Výše 

nájemného bude činit 3.749,-Kč (bez DPH). Účelem nájmu bude využití prostoru pro prodej 



19 

 

občerstvení, alkoholických a nealkoholických nápojů a drobných dárkových předmětů. Náklady na 

spotřebované energie budou hrazeny samostatně.  

 

2758/74/8/2021 Výpůjčka nemovitých věcí statutárním městem Přerovem - garáží 

umístěných ve dvorním traktu budovy požární stanice na ulici Šířava 

25, které jsou součástí pozemku p.č. 2265/1, k.ú. Přerov, za účelem 

umístění záložní mobilní techniky Moravské hasičské jednoty - 

hasičský sbor Přerov. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci - stavby 

garáží umístěných ve dvorním traktu budovy požární stanice na ulici Šířava 25, které jsou součástí 

pozemku p.č. 2265/1, k.ú. Přerov, mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 

sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, jako půjčitelem a statutárním městem 

Přerov jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2024. Účelem 

výpůjčky je užívání předmětu výpůjčky k umístění záložní mobilní techniky Moravské hasičské 

jednoty - hasičský sbor Přerov.  

 

2759/74/8/2021 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)  

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 30.11.2021 do 30.11.2024. 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.  

 

2760/74/8/2021 Služebnost ve prospěch statutárního města Přerova a nájem 

nemovitých věcí statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 

1311/5 a p.č. 1311/25 oba v  k.ú. Henčlov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 1311/5 ostatní plocha, 

silnice o výměře 298 m2 a pozemku p.č. 1311/25 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 v k.ú. Henčlov 

statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je provádění stavby „Přechod pro chodce Přerov VIII-

Henčlov" a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene zřídit a provozovat stavbu „Přechod pro chodce Přerov VIII-Henčlov" a s tím 

spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na zatížené nemovitosti v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami 

opravami, provozováním a odstraněním stavby „Přechod pro chodce Přerov VIII-Henčlov" k tíži 

pozemků p.č. 1311/5 a p.č. 1311/25 oba v k.ú. Henčlov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 

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

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

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

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

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

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

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

minimálně 300,- Kč za celé období. Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, 
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jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého 

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

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

právními předpisy pro užívání stavby "Přechod pro chodce Přerov VIII-Henčlov" a po vyhotovení 

geometrického plánu na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckého posudku na stanovení jednorázové 

úhrady za zřízení služebnosti. Náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov.  

 

2761/74/8/2021 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 571/2 v k.ú. Předmostí. 

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

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

stavební objekt „D131.207 – Telefonní přípojku“ a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v 

souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním stavebního 

objektu „D131.207 – Telefonní přípojky“, k tíži pozemku p.č. 571/2, v k.ú. Předmostí, a to ve 

prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Praha 4, 140 00, IČ 65993390, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1320-139/2019 a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

  

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

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

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

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

investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 1320-

139/2019, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

  

Investor uhradil náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a uhradí jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do 

katastru nemovitostí.  

 

2762/74/8/2021 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova –  

speciálního požárního automobilu AVIA A 30 K 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod movité 

věci – speciálního požárního automobilu AVIA A 31 K, inv. č. 435-00000003 z vlastnictví 

statutárního města Přerov 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 Přerov.  

 

2763/74/8/2021 Úplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod movitých věcí – čerpadla HERON, typ EMPH 80 W, v.č. 8895105 

– inventární číslo 039-00000183, kontejneru na sypký materiál KOVOK, typ KO – VANA, 

v.č. 1884 – inventární číslo 039-00000184 a překopávače kompostu ENERGREEN, typ EAK 

3000 – inventární číslo 039-00000185, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za celkovou kupní cenu ve výši 189.560,- Kč, která bude 

navýšena o DPH v platné sazbě daně, s tím, že společnost Technické služby města Přerova, 

s.r.o. nabyde vlastnické právo k movitým věcem jako předmětu převodu dnem 1.1.2022.  
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod movité věci – traktoru 

KOBOTA, typ M11, varianta: M135GXRZ, identifikační číslo vozidla (VIN): 70209, 

registrační značka vozidla (RZ): M01 1650, inventární číslo 039-00000181, včetně všech jeho 

součástí a příslušenství, za kupní cenu ve výši 683.300,- Kč, která bude navýšena o DPH v 

platné sazbě daně, s tím, že společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. nabyde 

vlastnické právo k movité věci jako předmětu převodu dnem 1.1.2022. Součástí kupní 

smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společností Technické služby 

města Přerova, s.r.o. jako kupujícím bude ujednání, že kupní cena bude uhrazena statutárnímu 

městu Přerov ve dvou splátkách tak, že 1. splátka ve výši 341.650,- Kč bude uhrazena do 

31.3.2022 a 2. splátka ve výši 341.650,- Kč bude uhrazena do 30.9.2022.  

 

 

2764/74/8/2021 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán 

společných zařízení" 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci řízení 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán společných zařízení" dle příloh.  

 

2765/74/8/2021 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Popovice u Přerova - "Plán 

společných zařízení" 

Rada města Přerova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit v rámci řízení 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popovice u Přerova - "Plán společných zařízení" dle příloh.  

 

2766/74/8/2021 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č.  20 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

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

dodatku č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, 

se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512 ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1 

ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010, č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 

2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 ze dne 1.7.2011, č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012, č. 

10 ze dne 17.9.2013, č. 11 ze dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze 

dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 22.8.2017, č. 16 ze dne 22.8.2017, č. 17 ze dne 23.5.2018, č. 18 ze dne 

29.8.2018 a č. 19 ze dne 5.11.2020, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku 

svěřeného k hospodaření vkládá pozemek p.č. 239 zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, 

jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p./č.e., inv. č. 020-00000541 v pořizovací hodnotě 

600.000,- Kč.  

 

2767/74/8/2021 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)  

Rada města Přerova po projednání 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 Ondřeje Havelky v Městském domě. 
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17. 12. 2021 - koncert Ondřeje Havelky v Městském domě 

Povolení od 12:00 hod do 23:00 hod 

Trasa výjimky: ulice Kratochvílova, ulice Bratrská, Přerov  

RZ 5Z90240 SETRA AUTOBUS DÁLKOVÝ 18 000 kg  

Provozovatel: Petr Podlipný, IČ 65386230, Bezová 255, Jesenice, Horní Jirčany 252 42  

 

2768/74/8/2021 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a 

zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi statutárním 

městem Přerov a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., Ha Hrázi 3165/17, 

Přerov, IČ: 278 41 090, 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.  

 

 

2769/74/8/2021 Smlouva číslo: Z_S14_12_8120083146 o smlouvě budoucí o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy číslo: Z_S14_12_8120083146 o 

smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. 

která bude dotčena projektovanou stavbou „Most ev. č. Př-Pen-M02 na ul. U Koupaliště v Přerově 

XIII - Penčicích“ mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín – Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako provozovatelem distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, Přerov jako 

žadatelem ve znění přílohy č.1. a to za předpokladu finančního krytí.  

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.12.2021 

 

2770/74/9/2021 Předání dokončené investiční akce k hospodaření ZŠ U Tenisu   

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření dodatku č. 8 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 

1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 

4. Předmětem tohoto dodatku je předání investiční akce s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 

Přerov, U tenisu 4“ k hospodaření v pořizovací ceně 12.965.046,90 Kč, s účinností od 1. 1. 2022.  

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy.  

 

2771/74/9/2021 Úprava platu ředitelů    

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje s účinností od 01. 01. 2022 platový postup do vyššího platového stupně paní Marii 

Hálové, ředitelce Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8 v rozsahu dle důvodové 

zprávy,  

 

2. schvaluje plat paní Bc. Haně Ondrášové, ředitelce Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30 v rozsahu dle důvodové zprávy,  
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3. schvaluje s účinností od 1. 12. 2021 úpravu příplatku za vedení paní Mgr. Kamile Burianové, 

ředitelce Základní školy Přerov, Trávník 27, panu Mgr. Martinu Černému, řediteli Základní 

školy Přerov, Velká Dlážka 5 a panu Mgr. Petru Zbořilovi, řediteli Základní školy Přerov, Za 

mlýnem 1, zřizovaných statutárním městem Přerovem, dle Vnitřního předpisu č. 7/2019 

Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem 

Přerov, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.  

 

 

2772/74/9/2021 Odměny ředitelům škol a školských zařízení a Městské knihovny v 

Přerově  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol a ředitelce 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, zřízených statutárním městem 

Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Odměny budou vyplaceny v rámci 

stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených uvedeným organizacím na rok 2021 ze 

státního rozpočtu od Krajského úřadu Olomouckého kraje a z fondu odměn příspěvkové 

organizace,  

 

2. schvaluje návrh na přiznání odměny zástupci statutárního orgánu Městské knihovny v 

Přerově, příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v 

důvodové zprávě. Odměna bude vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků 

přidělených uvedené organizaci na rok 2021 zřizovatelem.  

 

 

2773/74/9/2021 Přijetí nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním  

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

Covid-19, do vlastnictví základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy 

důvodové zprávy, a to ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2774/74/9/2021 Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitého daru do 

vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Přerovem   

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

nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy Přerov, Trávník 27 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.  

 

2775/74/9/2021 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč panu Ing. Petrovi Punge, 

bytem/sídlem Čapky Drahlovského 2346/13, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČ: 48823031 a 

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

žadatelem na částečnou úhradu nákladů na organizaci Silvestrovského běhu v Přerově, a to 

pod podmínkou schválení rozpočtového opatření. 
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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 a 

závazných ukazatelů: 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 273 989,4* - 5,0 273 984,4 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 
702,0 + 5,0 707,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet  

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 
25 972,8 + 5,0 25 977,8 

 

3. pověřuje Mgr. Petra Koubu 1. náměstka primátora k podpisu veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

2776/74/9/2021 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a žadatelem 1. FC Viktorie Přerov 

z.s., Sokolská 734/28, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 66743338, na částečnou úhradu 

nákladů halového turnaje v kopané „Memoriál Tomáše Venského, Davida Talacha a Josefa 

Kostihy, a to pod podmínkou schválení rozpočtového opatření. 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 a 

závazného ukazatele: 

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 273 984,4 * - 5,0 273 979,4 
3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 
707,0 * + 5,0 712,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet  

po úpravě 
  Dotační programy, 

ostatní dotace a dary 
25 977,8 * + 5,0 25 982,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

3. pověřuje Mgr. Petra Koubu 1. náměstka primátora k podpisu veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.  
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2777/74/10/2021 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku 2022 - 2024 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku 2022 - 2024. Znění plánu je přílohou 

důvodové zprávy.  

 

 

2778/74/10/2021 Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 2024 

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

prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 2024. Znění koncepce je přílohou důvodové 

zprávy.  

 

 

2779/74/10/2021 Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024 

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

prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 2024. Znění strategie je přílohou důvodové 

zprávy.  

 

 

2780/74/10/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 6 (1+0), o ploše 

27,12 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 paní ***, za nájemné ve výši 1 076,- Kč/měsíc 

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

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

hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2a schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 97 (1+1), o ploše 

52,97 m2, v domě č. p. 576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s 

paní *** za nájemné ve výši 2 101,- 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.  

 

2b schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a obcí Brodek u 

Přerova o poskytnutí dotace obcí Brodek u Přerova ve výši 25 000,-Kč za poskytnutí obecního 

bytu zvláštního určení dle bodu 2a tohoto usnesení paní Pavle Backové.  

 

2c pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k uzavření a podpisu veřejnoprávní smlouvy 

dle bodu 2b návrhu na usnesení.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 66 (1+0), o ploše 

34,85 m2, v domě č. p. 576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s 
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paní ***, za nájemné ve výši 1 382,- 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. 6 (1+1), o ploše pro nájem 41,76 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. 4), s panem ***, za nájemné ve 

výši 2.082 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

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

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

spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (2+kk), o ploše pro nájem 62,34 m2, v domě 

č. p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1160, v k. ú. Přerov, 

Nám. Fr. Rasche, č. o. 3 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s paní ***, za nájemné 

ve výši 3.455 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. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

2781/74/11/2021 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova 

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

Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního 

města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové 

zprávy  

 

 

2782/74/11/2021 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu 

„Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění 

vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015 a Vnitřního 

předpisu č. 25/2017 

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

Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního 

města Přerova“, ve znění vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015 a Vnitřního 

předpisu č. 25/2017 a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

 

2783/74/11/2021 Nařízení města Přerova č. ..../2021, kterým se mění Nařízení města 

Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

Rada města Přerova po projednání vydává Nařízení města Přerova č. .../2021, kterým se mění 

Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova č. 

2/2016, Nařízení města Přerova č. 2/2017, Nařízení města Přerova č. 3/2017, Nařízení města Přerova 

č. 2/2018, Nařízení města Přerova č. 1/2019 a Nařízení města Přerova č. 2/2019, ve znění dle přílohy 

č. 1 důvodové zprávy.  
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2784/74/11/2021 Zahraniční pracovní cesta Kotor (Černá Hora) 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu do Kotoru (Černá Hora) 

delegaci statutárního města Přerova ve složení: náměstek primátora Mgr. Petr Kouba, náměstkyně 

primátora Ing. Hana Mazochová a uvolněný radní Ing. Tomáš Navrátil. Cesta se uskuteční ve dnech 

19. - 22. 11. 2021 při příležitosti oslav Dne města Kotor.  

 

V Přerově dne 18. 11. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Bohumír Střelec 

člen Rady města Přerova 

 


