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USNESENÍ z 76. schůze Rady města Přerova konané dne 9. prosince 2021 

 

2792/76/2/2021 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 76. schůze Rady města 

Přerova konané dne 9. prosince 2021 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 76. schůze Rady města Přerova konané dne 9. prosince 2021,  

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze Rady města 

Přerova.  

 

 

2793/76/4/2021 Rozpočtové opatření č. 23 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.  

 

2794/76/6/2021 Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3 - žádost o 

poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 bere na vědomí informaci o projektu dle důvodové zprávy,  

 

2 schvaluje podání žádostí o dotaci na realizaci projektu a to z programu Nová zelená úsporám 

v rámci Národního plánu obnovy - Bytové domy, dle důvodové zprávy,  

 

3 pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z výzvy 

2/2021z programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy, dle důvodové 

zprávy,  

 

4 pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci.  

 

 

2795/76/6/2021 Schválení Smlouvy č. 1200600045 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky - Hospodaření se srážkovou 

vodou v budovách základních škol v Přerově 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 1200600045 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí České republiky, uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem, 

se sídlem Bratrská 34, 750 11 Přerov, IČ 00301825 a Státním fondem životního prostředí České 

republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na projekt "Hospodaření se 

srážkovou vodou v objektech ZŠ Přerov“.  
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2796/76/6/2021 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci 

„Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově" 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/01528/ODSH/DSM 

uzavřené dne 22. 7. 2021 mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 

00 Olomouc, IČ 60609460, zastoupeným Michalem Záchou, DiS., náměstkem hejtmana na 

základě pověření hejtmana ze dne 30. 10. 2020, a Statutárním městem Přerov, se sídlem 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, zastoupeným Ing. Petrem Měřínským, 

primátorem na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 4/1/4/2018 ze dne 5. 11. 

2018.  

 

2. schvaluje přijetí dotace ve výši 2.465.894,00 Kč za účelem částečné úhrady výdajů na akci 

"Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově"  

 

 

2797/76/6/2021 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0843/2021 na 

realizaci stavby „Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijala návrh usnesení schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/0843/2021 ze dne 15.9.2021 na provedení stavby „Revitalizace vodního ekosystému v 

Předmostí“, se zhotovitelem PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, 

IČ: 25397087, dle přílohy č. 2, za podmínky financování, 

  

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

a formální úprava platebních podmínek dle důvodové zprávy.  

  

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Revitalizace vodního 

ekosystému v Předmostí“ se po započtení víceprací zvyšuje o 530 880,00 Kč bez DPH a cena 

za plnění se Dodatkem č. 1 mění z původní ceny 6 473 262,00 Kč bez DPH, tj. 7 832 647,00 

Kč s DPH, sjednané ve smlouvě č. SML/0843/2021, na cenu 7 004 142,00 Kč bez DPH, tj. 8 

475 011,82 Kč s DPH. 

  

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

SML/0843/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené 

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

č. usn. 1974/54/6/2021, ze dne 15. ledna 2021.  

 

2. nepřijala návrh usnesení schválit rozpočtové opatření:  

  
PAR  POL  ORJ  Akce  rozpočet  rozpočtové 

opatření  
rozpočet  

po úpravě  
2212  6121  021  Most Př – Žeravice – MO2, u Stadionu (ORG 

0210575000000)  
6 585,8  -410,0  6 175,8  

3113  6121  021  Rekonstrukce hřiště U tenisu ( ORG 

0210503000000)  
7 811,3  -350,0  7 461,3  

3745  6121  021  Revitalizace rybníků v Předmostí-1.etapa 

(ORG 0210415000000)  
8 000,0  +760,0  8 760,0  
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2798/76/6/2021 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci 

„Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“ 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/01529/ODSH/DSM 

uzavřené dne 22. 7. 2021 mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 

00 Olomouc, IČ 60609460, zastoupeným Michalem Záchou, DiS., náměstkem hejtmana na 

základě pověření hejtmana ze dne 30. 10. 2020, a Statutárním městem Přerov, se sídlem 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, zastoupeným Ing. Petrem Měřínským, 

primátorem na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 4/1/4/2018 ze dne 5. 11. 

2018.  

 

2. schvaluje přijetí dotace ve výši 2.448.335,00 Kč za účelem částečné úhrady výdajů na akci 

"Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická"  

 

 

2799/76/6/2021 Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická -uzavření smlouvy o 

zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících č. 4000240976 související se stavbou "Propojení cyklostezky Velká Dlážka - 

Hranická" mezi GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 

272 95 567 jako vlastníkem plynárenského zařízení a Statutárním městem Přerov, IČ 

00301825, se sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako stavebníkem za podmínky 

finančního krytí.  

 

2. pověřuje radního Michala Záchu, DiS., k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy.  

 

 

2800/76/6/2021 Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově - žádost o 

poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  bere na vědomí informaci o projektu dle důvodové zprávy,  

 

2.  schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu a to z Národního programu Životní 

prostředí v rámci Národního plánu obnovy,  

 

3.  pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o dotaci z výzvy 

10/2021 z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy,  

 

4.  pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci.  
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2801/76/6/2021 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ - 

schválení „Výzvy k podání nabídek“ a zadávacích podmínek, schválení 

zahájení zadávacího řízení, pověření komise 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje „Výzvu k podání nabídek“ a zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky 

N006/21/V00032019 na stavební práce s názvem „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - 

Hranická“, v obsahu dle příloh č. 1. – 3. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s 

ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části 

třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a), 

postupem podle § 53 zákona,  

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky N006/21/V00032019 

na stavební práce s názvem „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ postupem podle 

§ 53 odst. 1 zákona, tj. schvaluje uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“ na profilu zadavatele 

podle § 214 zákona, kterou zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů. 

Zadávací řízení bude zahájeno za podmínky schválení převodu finančních prostředků 

určených k dofinancování veřejné zakázky Zastupitelstvem města Přerova konaným dne 

6.12.2021.  

 

3. pověřuje v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona, k provádění úkonů podle zákona 

komisi ve složení: 

  
Členové komise Organizace  Náhradníci komise Organizace 
Ing. Hana Mazochová Zástupce zadavatele Ing. Bohumír Střelec Zástupce zadavatele 
Ing. Stanislav Vávra Odborník/projektant Ing. Matěj Darda Odborník/projektant 
Miroslav Piekutowski Odbor PRI/odborník Ing. Petra Hirschová Odbor PRI/odborník 

  
Administrátor zadávacího 

řízení 
Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 
Mgr. Veronika Sovová Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací 

 

 

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

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Výzvy k podání nabídek, zadávací 

dokumentace, Vysvětlení zadávací dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a 

dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné 

zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

5. 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.  
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2802/76/6/2021 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ 

Přerov, Želatovská 8“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 

rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. 

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

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 26 

zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného podlimitního 

řízení podle § 3 písm. a) a § 52 písm. a), postupem podle § 53 a souvisejících částí zákona,  

 

2. schvaluje zahájení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce 

„Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“, postupem dle 

ustanovení § 53 zákona, tj. uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 

214 zákona, kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů,  

 

3. ustanovuje dle § 42 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

  
Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
1. *** *** *** *** 
2. *** *** *** *** 
3. *** *** *** *** 
4. *** *** *** *** 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** *** *** *** 

 

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

zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

5. 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.  

 

 

2803/76/6/2021 Veřejná zakázka „Devítimístné vozidlo MP“ – 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 „Devítimístné vozidlo MP“, zadávané v souladu s 

ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřního předpisu č. 

16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním 

městem Přerov (dále také jako VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019,  

 

2. rozhodla že vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Devítimístné 

vozidlo MP“, je účastník výběrového řízení č. 1 Auto Vinkler, s.r.o., Hradišťská 2454, 397 01 
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Písek, IČ: 28083831, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a 

zároveň splnila stanovené zadávací podmínky,  

 

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

účastníkem č. 1 Auto Vinkler, s.r.o., Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 28083831, jako 

prodávajícím, veřejné zakázky malého rozsahu „Devítimístné vozidlo MP“. 

Cena za plnění bude činit: 745 806,35 Kč bez DPH, tj. 902 425,68 Kč včetně 21% 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.  

 

 

2804/76/7/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 a na 

pozemku p.č. 2140 v k.ú. Přerov (Nám. Svobody 4)  

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

převod bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Nám. Svobody 4) o výměře 77,22 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1963, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a na pozemcích p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří, p.č. 

2140 ost. pl. v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/185721 z vlastnictví statutárního města Přerov do 

společného jmění manželů Bc. J*** J*** a Ing. L*** J*** za kupní cenu dle znaleckého posudku ve 

výši 1.700.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2805/76/7/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– nebytové jednotky č. 90/101 v budově bytový dům č.p. 90,  91, 92, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. 

Přerov (Bratrská 21) 

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

převod nebytové jednotky č. 90/101 dílna nebo provozovna v budově bytový dům č.p. 90, 91, 92, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) o celkové 

výměře 17 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 

90, 91, 92, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a na pozemku 

p.č. 596/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 85/8474 z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví T*** D*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou 46.030,- Kč. Dodání předmětu 

převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

2806/76/7/2021 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  

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

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

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

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část nebytové jednotky č. 

555/8 jiný nebytový prostor v budově administrativy č.p. 555, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov (nám. TGM 16) - místnosti č. 507 o celkové výměře 17,13 m2 

situované ve 4. NP mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Mgr. Lucií Hradílkovou, 

místem podnikání Přerov II-Předmostí, Dr. Milady Horákové 18/6, IČ 11824930 jako nájemcem. Výše 
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nájemného bude činit 7.137,50 Kč (bez DPH). Nájem bude uzavřen na dobu určitou s účinností od 

1.1.2022 do 31.5.2022 s výpovědní dobou 1 měsíc. Účelem nájmu bude využití části jednotky jako 

kanceláře pro psychoterapeutickou praxi. Ujednáním smlouvy bude stanovení výše podpory malého 

rozsahu (de minimis).  

 

2807/76/7/2021 Nájem a výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

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

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou, kterou dne 

1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.6.2010, dodatku č. 3 

ze dne 26.11.2010, dodatku č. 4 ze dne 30.9.2010, dodatku č. 5 ze dne 8.4.2011, dodatku č. 6 

ze dne 24.11.2011, dodatku č. 7 ze dne 26.4.2012, dodatku č. 8 ze dne 19.6.2012, dodatku č. 9 

ze dne 18.6.2013, dodatku č. 10 ze dne 7.3.2014, dodatku č. 11 ze dne 19.5.2014, dodatku č. 

12 ze dne 31.10.2014, dodatku č. 13 ze dne 13.4.2015, dodatku č. 14 ze dne 21.10.2015, 

dodatku č. 15 ze dne 28.8.2017 a dodatku č. 16 ze dne 20.12.2017, uzavřely statutární město 

Přerov jako pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 

sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako nájemce na dobu neurčitou na 

nájem nemovitých věcí, které se nacházejí v areálech zahradnictví Michalov, skládky Žeravice 

a hřbitova v Přerově, veřejných WC na Žerotínově nám. v Přerově a tržních a placených 

parkovacích míst v Přerově, na jejímž základě nájem skončí dohodu smluvních stran ke dni 

31.12.2021. Součástí dohody o skončení nájmu je ujednání o započtení přiměřené slevy z 

nájemného ve výši 79.986,- Kč, jejíž výše odpovídá výši nájemného, které nájemce uhradil 

pronajímateli za pronájem parkovišť na ul. Kainarova v době od 1.1.2021 do 31.12.2021, 

přestože na základě Nařízení statutárního města Přerova č. 1/2020, kterým se vymezují oblasti 

obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za 

sjednanou cenu, které nebylo účinnosti dnem 1.1.2021, nejsou parkoviště na ul. Kainarova 

placenými parkovišti a nájemce nemohl užívat tato parkoviště od 1.1.2021 k vybírání 

parkovného za stání silničních motorových vozidel na těchto parkovištích, na nájemném za 

měsíc prosinec 2021.  

 

2. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou č. 23-002-134-

09, kterou dne 10.12.2009 uzavřely statutární město Přerov jako pronajímatel a společnost 

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

Město, 750 02 Přerov, jako nájemce na dobu neurčitou na nájem nebytového prostoru 

(místnosti č. 9 – kanceláře) o výměře 17,63 m2 ve stavbě občanského vybavení bez čp/če, 

která je součástí pozemku p.č. 1873/23 v k.ú. Přerov, na jejímž základě nájem skončí dohodu 

smluvních stran ke dni 31.12.2021.  

 

3. schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou č. 

MMPr/SML/1179/2014, kterou dne 3.12.2014 uzavřely statutární město Přerov jako 

pronajímatel a společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na 

Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako nájemce na dobu neurčitou na nájem části 

pozemku p.č. 5054/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov o výměře 2 m2, na 

jejímž základě nájem skončí dohodu smluvních stran ke dni 31.12.2021.  

 

4. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky založené smlouvou o výpůjčce č. 23-004-

016-09, kterou dne 1.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2009, dodatku č. 2 ze dne 

30.9.2010 a dodatku č. 3 ze dne 24.11.2011, uzavřely statutární město Přerov jako půjčitel a 

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

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako vypůjčitel na dobu neurčitou k nemovitým věcem v 

areálu zahradnictví Michalov, skládky TKO Přerov XII-Žeravice, hřbitova v Přerově a 
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hájenky Svrčov, na jejímž základě výpůjčka skončí dohodu smluvních stran ke dni 

31.12.2021.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

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

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako nájemcem na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova: 

  

a) nemovité věci v areálu zahradnictví Michalov, vše v k.ú. Přerov: 

- část pozemku p.č. 6846/1 (zahrada) o výměře 4 119 m2,  

- část pozemku p.č. 6846/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 291 m2, 

- část pozemku p.č. 6846/4 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 928 m2, 

- pozemek p.č. 6846/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 330 m2, 

- pozemek p.č. 6846/6 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 447 m2, 

- pozemek p.č. 6846/7 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 639 m2, 

- pozemek p.č. 6846/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 448 m2, jehož součástí je 

budova - stavba občanského vybavení bez čp/če, 

- pozemek p.č. 4728/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 128 m2, jehož součástí je 

budova – objekt k bydlení č.p. 715 (Michalov 2), příslušný k části obce Přerov I-Město, 

- část pozemku p.č. 4730/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 3 622 m2, 

- pozemek p.č. 4728/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 157 m2, jehož součástí je 

budova - zemědělská stavba bez čp/če, 

- prostory o celkové výměře 203 m2 v budově – jiné stavbě bez čp/če, která je součástí 

pozemku p.č. 4728/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 

- pozemek p.č. 4730/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 136 m2, jehož součástí je 

budova - stavba občanského vybavení bez čp/če, 

  

b) nemovité věci v areálu hřbitova v Přerově a jeho okolí, vše v k.ú. Přerov:  

- pozemek p.č. 1873/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 320 m2, jehož součástí je 

budova – stavba občanského vybavení č.p. 2857 (U Hřbitova 1), příslušná k části obce Přerov 

I-Město, 

- část pozemku p.č. 1873/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 596 m2, jehož součástí je 

budova – stavba občanského vybavení bez čp/če, 

- prostory sloužící podnikání o celkové výměře 68,3 m2 v budově - stavbě občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 1873/23 (zastavěná plocha a nádvoří), 

- pozemek p.č. 1873/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 139 m2, jehož součástí je 

budova - stavba občanského vybavení bez čp/če,  

- část pozemku p.č. 5054/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2 m2, 

  

c) nemovité věci na hřbitově v Předmostí, vše v k.ú. Předmostí: 

- pozemek St. 158 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2, jehož součástí je budova – 

zemědělská stavba bez čp/če, 

  

d) nemovité věci v areálu skládky TKO Přerov XII-Žeravice, vše v k.ú. Žeravice, 

včetně stavebních částí stavby „Kompostárna v Přerově XII – Žeravicích“: 

- část pozemku p.č. 1538/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2 658 m2, 

- část pozemku p.č. 1538/9 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 1 924 m2, 

- stavební část stavby „Kompostárna v Přerově XII–Žeravicích“, která se nachází na 

pozemcích p.č. 1538/3 a p.č. 1538/9 a která se skládá se z těchto částí: 

- zastřešené skladovací boxy, 

- komunikace a zpevněné plochy,  

- kanalizace a rozvod vody pro zkrápění,  

- venkovní osvětlení, 

- oplocení, 

- pozemek p.č. 1538/22 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 153 m2, jehož součástí je 
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budova – garáž bez čp/če, 

- pozemek p.č. 1538/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 006 m2, na kterém je 

postavena budova – jiná stavba bez čp/če (budova třídírny), 

- budova – jiná stavba bez čp/če (budova třídírny), která je postavena na pozemku p.č. 

1538/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1006 m2, 

  

e) nemovité věci ve sběrném dvoře na ul. gen. Fajtla v Přerově, vše v k.ú. Přerov: 

- pozemek p.č. 5611/50 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 174 m2, jehož součástí je 

budova – jiná stavba č.p. 3422, příslušná k části obce Přerov I-Město, 

- pozemek p.č. 5611/38 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 826 m2, 

f) veřejná WC na Žerotínově nám. v Přerově, vše v k.ú. Přerov: 

- jednotka - jiný nebytový prostor č. 641/103 v bytovém domě č.p. 641 (Žerotínovo nám. 15), 

příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 78 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 511 m2. 

  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2022, za nájemné v 

celkové výši 1.951.993,- Kč/rok, která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně. Účelem 

nájmu je využití předmětu nájmu k podnikání nájemce. 

  

Součástí nájemní smlouvy je ujednání, že nájemce je oprávněn přenechat stavbu občanského 

vybavení č.p. 2857 (U Hřbitova 1), příslušnou k části obce Přerov I-Město, která je součástí 

pozemku p.č. 1873/8 v k.ú. Přerov, do podnájmu společnosti Pohřební služba Přerov, s.r.o., IČ 

01925920, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za účelem využití 

budovy k provozování pohřební služby, s tím, že ostatní věci tvořící předmět nájmu je 

nájemce oprávněn přenechat do podnájmu třetím osobám jen s předchozím písemným 

souhlasem pronajímatele.  

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

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

Přerov I – Město, 750 02 Přerov, jako nájemcem na nájem placených parkovacích míst a 

tržních míst: 

  

a) placená parkovací místa na místních komunikacích, které se nachází na pozemcích v k.ú. 

Přerov: 

  

I. parkoviště na ul. Kratochvílova (u bytového domu Přerovanka): 

- na části pozemku p.č. 117/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 348 m2, 

II. parkoviště na ul. Kratochvílova (u jídelny DIDA): 

- na části pozemku p.č. 40/1 (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře 153 m2, 

  

III. parkoviště na ul. Kratochvílova (podélné): 

- na části pozemku p.č. 4928 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 330 m2, 

  

IV. parkoviště na ul. Kratochvílova (u budovy České pošty): 

- na části pozemku p.č. 4928 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 70 m2, 

  

V. parkoviště na ul. Bratrská: 

- na částech pozemku p.č. 4925/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o celkové výměře 

162 m2, 

  

VI. parkoviště na ul. Blahoslavova: 

- na částech pozemku p.č. 4924/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o celkové výměře 169 

m2, 

  

VII. parkoviště na náměstí T.G.Masaryka: 
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- na částech pozemku p.č. 4923 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o celkové výměře 

446 m2, 

  

VIII. parkoviště na Horním nám.: 

- na částech pozemku p.č. 4997 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o celkové výměře 

565 m2, 

  

IX. parkoviště na ul. Husova: 

- na části pozemku p.č. 4965/2 (ostatní plocha - ostatní dopravní plocha) o výměře 114 m2, 

- na části pozemku p.č. 6868/154 (ostatní plocha - ostatní dopravní plocha) o výměře 140 m2, 

  

X. parkoviště na nám. Přerovského povstání: 

- na částech pozemku p.č. 2155/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 583 m2, 

  

XI. parkoviště na Žerotínově nám.: 

- na částech pozemků p.č. 381 (ostatní plocha – jiná plocha), p.č. 4951/3 (ostatní plocha – 

silnice), p.č. 4996/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), p.č. 4996/9 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace), p.č. 4996/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a p.č. 4996/11 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o celkové výměře 1 048 m2, 

  

XII. parkoviště na ul. Palackého: 

- na části pozemku p.č. 27 (ostatní plocha - zeleň) o výměře 169 m2, 

  

b) tržní místa, která se nachází na pozemcích v k.ú. Přerov a k.ú. Předmostí: 

I. tržní místa na ul. Hřbitovní (u zimního stadionu): 

- na částech pozemků p.č. 5361/1 (ostatní plocha – jiná plocha), p.č. 5369/1 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) a p.č. 5170/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o celkové výměře 16 

m2 v k.ú. Přerov, 

  

II. tržní místa na ul. Vaňkova: 

- na části pozemku p.č. 2487/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 12 m2 v k.ú. 

Přerov, 

  

III. tržní místa na ul. Trávník: 

- na části pozemku p.č. 2883/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 8 m2 v k.ú. 

Přerov, 

  

IV. tržní místa na nám. Přerovského povstání: 

- na části pozemku p.č. 2155/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 62 m2 v k.ú. Přerov, 

  

V. tržní místa na Žerotínově nám.: 

- na části pozemku p.č. 4996/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 31 m2 v k.ú. 

Přerov, 

  

VI. tržní místa na ul. Komenského: 

- na části pozemku p.č. 75/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 8 m2 v k.ú. 

Přerov, 

  

VII. tržní místa na ul. Velká Dlážka: 

- na části pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 13 m2 v k.ú. Přerov, 

  

VIII. tržní místa na ul. Hranická: 

- na části pozemku p.č. 30/53 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 4 m2 v k.ú. 

Předmostí. 
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Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2022, za nájemné v 

celkové výši 668.579,- Kč/rok, která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně. Účelem 

nájmu je využití předmětu nájmu k provozování placených parkovacích míst a tržních míst. 

  

Součástí nájemní smlouvy budou ujednání o právu nájemce uplatnit vůči pronajímateli právo 

na přiměřenou slevu z nájemného, způsobu jejího uplatnění a způsobu jejího započtení na 

nájemném.  

 

7. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a 

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

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako vypůjčitelem, na jejímž základě půjčitel bezplatně 

přenechává vypůjčiteli do užívání části pozemku p.č. 1538/3 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 750 m2, pozemek p.č. 1538/7 (ostatní plocha – skládka) o výměře 58 m2, 

část pozemku p.č. 1538/9 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2 505 m2, vše k.ú. 

Žeravice, a pozemky p.č. 73 (zahrada) o výměře 760 m2, p.č. 74 (zahrada) o výměře 2 850 m2 

a p.č. 75 (zahrada) o výměře 1 537 m2, vše v k.ú. Svrčov. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 

na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2022. Účelem výpůjčky je udržování předmětu výpůjčky 

v řádném stavu, zejména sečením trávy a náletů na předmětu výpůjčky.  

 

 

2808/76/7/2021 Nájem nemovité věci ve vlastnictví společnosti SIBOM s.r.o. 

statutárním městem Přerov – pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 523/4 

ovocný sad o výměře 560 m2 v k.ú. Lýsky mezi společností SIBOM s.r.o., se sídlem Přerov IX-Lýsky, 

U Silnice 70/7, IČ 48395625 jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem. Výše 

nájemného bude činit 25.200,- Kč/rok, tj. 45,- Kč/m2/rok. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, s 

účinností od 1.1.2022 do 31.12.2022. Účelem nájmu bude využití předmětu nájmu k umístění a 

provozování stavby "Točna MAD Přerov IX-Lýsky".  

 

2809/76/7/2021 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.  

Rada města Přerova po projednání 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 30.12.2021 do 31.12.2022 za účelem výkonu činnosti TJ Sokol Dluhonice, z.s. a 

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a TJ Sokol Dluhonice, 

z.s., se sídlem Náves 33/42, 750 02 Přerov V - Dluhonice jako vypůjčitelem.  

 

2810/76/7/2021 Nájem, zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve 

vlastnictví Povodí Moravy s.p.  – části pozemku p.č. 660 v k.ú. 

Penčičky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 660 vodní plocha o výměře 221 m2 

v k.ú. Penčičky mezi s.p. Povodí Moravy, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013 
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jako pronajímatelem a statutárním městem Přerov jako nájemcem. Účelem nájmu je provedení 

stavby „Most ev.č. Př-Pen-M02 na ul. U Koupaliště v Přerově XIII-Penčicích“. Nájem bude 

uzavřen na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do dokončení stavby a následného 

majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, 

maximálně však na dobu 5 let. Výše nájemného bude činit 4.199,-Kč/rok, tj. 19,- Kč/m2/rok.  

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 

věcného břemene vybudovat stavbu „Most ev.č. Př-Pen-M02 na ul. U Koupaliště v Přerově 

XIII-Penčicích" a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za 

účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce, přeložení a odstranění 

stavby k tíži pozemku p.č. 660 v k.ú. Penčičky, a to ve prospěch statutárního města Přerov a 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné 

břemeno – služebnost bude zřízena úplatně na dobu neurčitou, a to za jednorázovou náhradu 

stanovenou dohodou, a to v souladu s cenovým předpisem budoucího povinného, který určuje 

cenu za 1 m2. Výše náhrady za služebnost bude stanovena jako násobek ceny za 1 m2 dle 

cenového předpisu budoucího povinného platného pro kalendářní rok, v němž bude smlouva 

uzavírána, a rozsahu služebnosti dle geometrického plánu, včetně příslušného ochranného 

pásma. Minimální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti činí 5.000,-Kč, která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

  

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

budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi s.p. Povodí Moravy, se sídlem Brno, 

Dřevařská 932/11, IČ 70890013 jako budoucím povinným z věcného břemene - služebnosti a 

statutárním městem Přerov jako budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti. 

  

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena do 90 dnů po zaměření 

stavby a vypracování geometrického plánu, nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního 

souhlasu, přičemž budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti vyzve budoucího 

povinného z věcného břemene – služebnosti. Náklady s vypracováním smlouvy, 

geometrickým plánem, oceněním služebnosti a náklady spojené se zápisem práva služebnosti 

do katastru nemovitostí hradí budoucí oprávněný.  

 

 

2811/76/7/2021 Zápis věcných břemen ve stávajících trasách na základě souhlasného 

prohlášení v souvislosti s rekonstrukcí rozvodných tepelných zařízení  

realizovanou společností Veolia Energie ČR, a.s.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje zápis věcných břemen ve stávajících trasách na základě 

souhlasného prohlášení o vzniku věcných břemen v rámci rekonstrukce rozvodných tepelných zařízení 

realizovaných na území statutárního města Přerova společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, 

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, učiněného mezi statutárním městem 

Přerov, jako povinným z věcného břemene a společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, se 

sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jako oprávněným z věcného břemene, ve 

znění dle přílohy.  

 

2812/76/7/2021 Smlouva o úhradě finančních prostředků na úhradu odvodu za trvalé 

odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu mezi statutárním městem 

Přerov a obecně prospěšnou společností Areál pohody a sportu o.p.s. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o úhradě finančních prostředků na 

úhradu odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem 
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Přerov a obecně prospěšnou společností Areál pohody a sportu o.p.s., IČ 27838111, se sídlem 

Komenského 1405/36, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jejímž předmětem je závazek statutárního 

města Přerova jako vlastníka pozemku p.č. 2638/1 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o 

výměře 4 973 m2 v k.ú. Přerov uhradit obecně prospěšné společnosti Areál pohody a sportu o.p.s. jako 

investorovi stavby „Areál pohody a sportu Přerov“ - stavebního objektu „SO 03 – Hřiště na malou 

kopanou“, který byl realizován na pozemku p.č. 2638/1 v k.ú. Přerov, částku 7.229,- Kč rovnající se 

výši odvodu za trvalé odnětí půdy - pozemku p.č. 2638/1 v k.ú. Přerov ze zemědělského půdního 

fondu.  

 

2813/76/7/2021 Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a 

akumulátorů mezi statutárním městem Přerov a společností ECOBAT 

s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů 

mezi statutárním městem Přerov a provozovatelem kolektivního systému ECOBAT s.r.o., 

Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967, 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.  

 

 

2814/76/8/2021 Použití provozního příspěvku ZŠ  

Rada města Přerova po projednání schvaluje použití provozního příspěvku základních škol 

zřizovaných statutárním městem Přerovem na pořízení učebních pomůcek z oblasti digitální 

technologie, a to do výše 100 000 Kč na každou základní školu ve školním roce 2021/2022.  

 

2815/76/8/2021 Obědy do škol v Olomouckém kraji III – souhlas zřizovatele  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 do 

projektu Olomouckého kraje s názvem „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“, který je 

financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.  

 

2. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem souhlasu zřizovatele školy se 

zapojením do projektu dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

2816/76/8/2021 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, U tenisu 4, příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Přerovem ve smyslu § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
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2817/76/8/2021 Úprava platů ředitelů  

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2022 úpravu platového tarifu a 

příplatku za vedení ředitelů mateřských škol, základních škol a ředitelky zařízení školního stravování, 

zřízených statutárním městem Přerovem, dle schváleného nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

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

 

2818/76/8/2021 Odměna ředitelce Sociálních služeb města Přerova, p.o.  

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání odměny ředitelce Sociálních služeb 

města Přerova, p. o. zřízené statutárním městem Přerovem v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

Odměna bude vyplacena z finančních prostředků přidělených organizaci ze státního rozpočtu na rok 

2021.  

 

2819/76/8/2021 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.  

 

2820/76/9/2021 Zajištění sociálních pohřbů - schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodla o výběru dodavatele Pohřební služba Přerov, s.r.o., IČ 01925920, se sídlem Na 

Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, kterého v souladu s čl. XVII odst. 2 a 3 

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, vydaného Radou města Přerova, vybrala k uzavření smlouvy na základě výjimky z 

vnitřního předpisu.  

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o zajištění služby – zajištění sociálních pohřbů, jejichž 

vypravitelem je statutární město Přerov, mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem, 

a společností Pohřební služba Přerov, s.r.o., IČ 01925920, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov 

I-Město, 750 02 Přerov, jako dodavatelem, v souladu s čl. XVII odst. 2 a 3 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, 

vydaného Radou města Přerova. Cena za plnění bude činit 520.000 Kč bez DPH, tj. 598.000 

Kč vč. DPH. Návrh smlouvy je přílohou důvodové zprávy.  

 

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

bodu č. 2 souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k 

jeho uzavření a jeho podpisu.  
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2821/76/10/2021 Koncepce obměny, modernizace a rozšiřování městského kamerového 

dohlížecího systému 2022 -2030 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí předloženou koncepci.  

 

2822/76/10/2021 Změna vnitřního předpisu č. 19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků 

Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro 

poskytování příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města 

Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu 

statutárního města Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 28/2017, 

Vnitřního předpisu č. 10/2018, Vnitřního předpisu č. 3/2019 a 

Vnitřního předpisu č. 14/2019 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu Vnitřního předpisu č. 19/2015 Pravidla pro 

čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování 

příspěvku na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění Vnitřního předpisu č. 28/2017, Vnitřního 

předpisu č. 10/2018, Vnitřního předpisu č. 3/2019 a Vnitřního předpisu č. 14/2019 a to dle Přílohy č. 1 

důvodové zprávy.  

 

2823/76/10/2021 Uzavření smlouvy o výpůjčce - výstavní panely 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Muzeum 

Komenského v Přerově, p. o., se sídlem Přerov, Horní náměstí 7/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

00097969 jako půjčitelem a Statutárním městem Přerovem, se sídlem Bratrská 34/709, 75011 Přerov - 

Přerov I, IČ: 00301825, jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je 6 výstavních panelů - Závěr 2. 

sv. války nad Vinarami, které budou vystaveny v roce 2022 v místní části Vinary.  

 

2824/76/10/2021 Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě č. SML/1070/2018 o vytvoření 

zvukově-obrazového záznamu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě č. SML/1070/2018 o 

vytvoření zvukově-obrazového záznamu mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a 

společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, U Bečvy 2883/2, PSČ 750 02, IČ: 286 24 882 

jako dodavatelem dle přílohy důvodové zprávy. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je stanovení 

podmínek pro zajištění informačního servisu v rámci facebookových stránek s názvem „Televize 

Přerov – FB města Přerova“ a Instagramu pro rok 2022.  

 

2825/76/10/2021 Uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě č. SML/1070/2018 o vytvoření 

zvukově-obrazového záznamu  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě č. SML/1070/2018 o 

vytvoření zvukově-obrazového záznamu mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a 

společností Televize Přerov s.r.o., se sídlem Přerov, U Bečvy 2883/2, PSČ 750 02, IČ: 286 24 882 

jako dodavatelem dle přílohy důvodové zprávy. Předmětem dodatku č. 5 je úprava podmínek plnění 

spočívající ve zkrácení reportážních vstupů zpravodajského bloku "Přerovské aktuality" na nejméně 6 

minut (týdně celkem nejméně 20 minut) reportážních vstupů, monitorujících život ve městě, včetně 

místních částí.  
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2826/76/10/2021 Smlouva o grafickém zpracování a tisku měsíčníku Přerovské listy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje ukončení Smlouvy o grafickém zpracování a tisku měsíčníku Přerovské listy (číslo 

smlouvy MMPr/0845/2021) ke dni 31. 12. 2021 dohodou mezi smluvními stranami, kterými 

jsou statutární město Přerov jako vydavatel a SAMAB PRESS GROUP, a.s. se sídlem 

Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 25524291 jako obstaravatel.  

 

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

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

1.  

 

3.  schvaluje uzavření Smlouvy o grafickém zpracování a tisku měsíčníku Přerovské listy mezi 

statutárním městem Přerov jako vydavatelem a společností SAMAB PRESS GROUP, a.s. se 

sídlem Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 25524291 jako obstaravatelem. Smlouva 

bude uzavřena na období od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022. 

Cena za plnění bude činit 442.000,-- Kč bez DPH, tj. 486.420,-- Kč s DPH.  

 

4. ukládá Kanceláři primátora ve spolupráci odborem řízení projektů a investic zajistit 

organizaci výběrového řízení v souladu s platnými ustanoveními Vnitřního předpisu č. 

16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 a Vnitřního předpisu č. 13/2019 „Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov“ 

za účelem zabezpečení obstaravatele zakázky na grafické zpracování a tisk Přerovských listů 

na další období.  

 

 

2827/76/10/2021 Poskytnutí nepeněžitého daru a uzavření smlouvy, MŠ Přerov - 

Újezdec 

Rada města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí nepeněžitého daru ve výši 4.985,-- Kč na 

zajištění výchovně vzdělávací činnosti a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Přerovem, jako dárcem a subjektem Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková 

organizace, se sídlem Přerov VI – Újezdec, Hlavní 89/61, 750 02 Přerov - Újezdec, IČ: 70 88 76 08 

jako obdarovaným, dle přílohy důvodové zprávy.  

 

2828/76/10/2021 Odpověď na petici obyvatel ulice Durychova 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici části obyvatel žijících v lokalitě ul. Durychova,  

 

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi na petici.  

 

 

2829/76/10/2021 Stížnost na ředitele KIS Přerov, p.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zaslanou stížnost na ředitele KIS Přerov, p.o. Mgr. Jaroslava Macíčka,  
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2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi stěžovatelce.  

 

 

2830/76/10/2021 Podněty a připomínky z  22. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova,  

 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 30.12.2021 

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

na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

2831/76/10/2021 Návrh termínů konání Rady města Přerova v roce 2022 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí návrh termínů konání schůzí Rady města Přerova 

v roce 2022 dle přílohy.  

 

V Přerově dne 9. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

člen Rady města Přerova 

 


