
1 

 

USNESENÍ z 78. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2022 

 

2869/78/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 78. schůze Rady města 

Přerova konané dne 27. ledna 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 78. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2022,  

 

2. schvaluje p. Michala Záchu ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze Rady města Přerova.  

 

 

2870/78/4/2022 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy.  

 

2871/78/4/2022 Rozpočtové opatření - převody I 

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

rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy.  

 

2872/78/4/2022 Rozpočtové opatření č. 2 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2).  

 

 

2873/78/4/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška  č. 6/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů 

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

závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o evidenci 

označených psů a jejich chovatelů, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

 

2874/78/4/2022 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici 

Přerov  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč a 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 
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Olomouc, IČ:70885940, na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov. Darovací 

smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu.  

 

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

Mazochovou podpisem darovací smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

2875/78/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro 

Pekárnu Racek, s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

minimis ve výši 168.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - 

podpory de minimis na rok 2022 mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna 

Racek, s. r. o. se sídlem gen. Štefánika 185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178 

na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu.  

 

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

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

rok 2022 dle bodu 1 tohoto usnesení.  

 

 

2876/78/5/2022 Využití hotelu Strojař - revokace usnesení 

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

2.bodu usnesení ZM č. 1065/36/5/2018 ze dne 19.02.2018, kterým Zastupitelstvo města Přerova 

schválilo pokračování v záměru zadání veřejné zakázky s názvem „Využití hotelu Strojař" bez 

vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, tzn. zpracovat projektovou dokumentaci a regulační 

plán.  

 

2877/78/6/2022 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 schvaluje 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 zajištěného 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 442 400,00 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 6 915 662,00 Kč bez DPH, tj. 8 

367 951,02 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 
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náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením Rady města Přerova, 

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

 

2 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 
664 604,8 * + 700,0 665 304,8 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210415 

– Revitalizace rybníků v Předmostí 

- I. etapa (dotace)) 

6 040,5 * + 700,0 6 740,5 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

2878/78/6/2022 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1226/2021 na realizaci stavby „Energetické úspory BD, nám. Fr. 

Rasche 3“ 

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

objednatele SML/1226/2021, ze dne 6. 9. 2021, na realizaci stavby „Energetické úspory BD, nám. Fr. 

Rasche 3“, se zhotovitelem ZJS - Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 

Přerov, IČ: 28611942, dle přílohy č. 3, za podmínky finančního krytí.  

  

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce). Cena za plnění se dodatkem č. 

1 zvyšuje o 587 267,83 Kč bez DPH, z původní ceny 4 812 924,17 Kč bez DPH sjednané ve smlouvě, 

na konečnou cenu 5 400 192,- Kč bez DPH.  

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem bude 

realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové, na základě jejího pověření 

usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 2344/64/6/2021 ze dne 10. 6. 2021.  

 

2879/78/6/2022 Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten zimního stadionu v 

Přerově - podání žádosti o dotaci 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o projektu "Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten zimního 

stadionu v Přerově", dle důvodové zprávy,  

 

2. schvaluje podání žádostí o dotaci na realizaci projektu z dotačního programu Olomouckého 

kraje - Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z 

Národní sportovní agentury v roce 2022 a splnění spolufinancování projektu, kterým se 

zavazuje vynaložit z vlastních zdrojů minimálně 10 % z celkových skutečně vynaložených 

uznatelných výdajů na projekt, dle důvodové zprávy,  

 

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

programu Olomouckého kraje pro r. 2022 na projekt "Stavební úpravy hygienických zařízení a 

šaten zimního stadionu v Přerově", dle důvodové zprávy,  
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4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních 

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu pro dotaci.  

 

 

2880/78/6/2022 Veřejná zakázka „Úprava křižovatky ul. Durychova, Gen. Štefánika, 

Tovární, Přerov“ - 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 

„Úprava křižovatky ul. Durychova, Gen. Štefánika, Tovární, Přerov“ dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

názvem „Úprava křižovatky ul. Durychova, Gen. Štefánika, Tovární, Přerov“ 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 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

  

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 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
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,  

 

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.  

 

 

2881/78/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ 

Přerov, Želatovská 8“ - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, 

schválení zadávacích podmínek a zahájení opakovaného zadávacího 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 
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Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 

rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“, v souladu s ustanovením § 127 

odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník v 

zadávacím řízení,  

 

2. 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,  

 

3. schvaluje zahájení opakovaného 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,  

 

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

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

 

5. 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 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 

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

 

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

zakázce podle bodu 2 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,  

 

7. 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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2882/78/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5290/128 

a části pozemku p.č. 5290/95, oba v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 5290/128 ostatní plocha a p.č. 5290/95 

ostatní plocha o celkové výměře cca 1100 m2, oba v k.ú. Přerov do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

2883/78/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 

pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1, oba v k.ú. Penčice za pozemek p.č. 197    

v k.ú. Penčičky   

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

směnu pozemků p.č. 257 orná půda o výměře 1364 m2 a p.č. 258/1 ostatní plocha o výměře 

603 m2, oba v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 197 

ostatní plocha o výměře 2530 m2 v k.ú. Penčičky ve vlastnictví*** E*** F***, bytem *** 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 257 orná půda      

o výměře 1364 m2 a p.č. 258/1 ostatní plocha o výměře 603 m2, oba v k.ú. Penčice z majetku 

statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení.  

 

 

2884/78/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 499 v k.ú. 

Penčice  

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

statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku p.č. 499 ostatní plocha o výměře cca       

380 m2 a cca 8 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli.  

 

2885/78/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

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

statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 8/1 ostatní plocha o výměře cca 6 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova.  

 

2886/78/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova  

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

statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 665/29 trvalý travní porost o výměře      

1274 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolská 131/86, Karlín, 

186 00 Praha 8, IČ: 04817320, do majetku statutárního města Přerova.  
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2887/78/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - udělení souhlasu statutárního 

města Přerova s převodem práv a povinností ze smlouvy o právu 

provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 

ze dne 22.9.2020  

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – udělení souhlasu 

statutárního města Přerova s převodem práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020, kterou dne 22.9.2020 uzavřeli statutární město 

Přerov jako budoucí prodávající, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v 

Přerově, IČ 29447909, se sídlem U Výstaviště 523/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako stavebník a 

fyzické osoby - vlastníci bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém domě č.p. 523 (U 

výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. 

Přerov, jako budoucí kupující, z paní ***, bytem ***, která byla ke dni uzavření smlouvy vlastníkem 

bytové jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov 

I-Město, podílu id. 3518/224235 na společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), 

příslušného k části obce Přerov I-Město, a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. 

Přerov, na pana ***, bytem ***, který je stávajícím vlastníkem jednotky č. 523/23 v bytovém domě 

č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, podílu id. 3518/224235 na 

společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, 

a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov. Obsahem smlouvy o právu provést 

stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 22.9.2020 je mj. závazek 

statutárního města Přerova jako budoucího prodávajícího a fyzických osob - vlastníků bytových 

jednotek č. 523/1 a č. 523/40 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce 

Přerov I-Město jako budoucích kupujících uzavřít v budoucnu kupní smlouvu, na jejímž základě 

budoucí prodávající úplatně převede do podílového spoluvlastnictví budoucích kupujících části 

pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov o celkové výměře cca 20 m2, které budou tvořit části pozemku p.č. 

4394/1 v k.ú. Přerov, na kterých bude postavena stavba spočívající v rozšíření lodžií bytového domu 

č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, a část pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. 

Přerov, na které je postaveno vstupní schodiště do bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), 

příslušného k části obce Přerov I-Město, dle jejich podílů na společných částech bytového domu č.p. 

523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, a pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, 

které náleží k bytovým jednotkám ve vlastnictví budoucích kupujících (mj. podíl id. 3518/224235 na 

části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov o celkové výměře cca 20 m2 do vlastnictví paní ***, bytem 

***).  

 

2888/78/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/5 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3617, příslušná  k části obce Přerov I-Město 

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

převod pozemku p.č. 2578/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3617, příslušná k části obce Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova do 

společného jmění manželů F*** H*** a Ing. M*** H*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém 

řízení ve výši 252.000,-Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

2889/78/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/37 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3618, příslušná k části obce Přerov I-Město 

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

převod pozemku p.č. 2578/37 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 
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garáže č.p. 3618, příslušná k části obce Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví A***M*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 279.000,-Kč. Dodání 

předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

2890/78/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/38  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 

2578/39 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, 

příslušná k části obce Přerov I-Město 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 2578/38 

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

příslušná k části obce Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

L*** W***za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 311.100,-Kč. Dodání 

předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 2578/39 

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

příslušná k části obce Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

L***W*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 361.100,-Kč. Dodání 

předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

2891/78/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/40  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3621, příslušná k části obce Přerov I-Město 

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

převod pozemku p.č. 2578/40 zast. pl. a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3621, příslušná k části obce Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova do 

společného jmění manželů M*** H***, DiS., *** a Ing. V*** H*** za nabídnutou kupní cenu ve 

výběrovém řízení ve výši 253.726,-Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

2892/78/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov 

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

převod části pozemku p.č. 3157/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7352-84/2021 označené 

jako díl "a" o výměře 65 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana 

S*** R***, bytem ***, za kupní cenu 110.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku 

není předmětem DPH.  

 

2893/78/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice 

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

převod části pozemku p.č. 1195/3 zahrada, dle geometrického plánu č. 644-257/2021 označené novým 

p.č. 1195/5 o výměře 689 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

paní M*** K***, bytem *** za kupní cenu 186.030,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání 

pozemku není předmětem DPH.  
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2894/78/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku p.č. 4929/1 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví společného jmění manželů J*** N*** ***a *** J*** N***, 

*** za kupní cenu 2.040,- 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 manželi J***N***, *** a *** J*** N***, bytem *** jako budoucími 

kupujícími, kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy zaslané budoucmi kupujícími 

budoucímu prodávajícímu - kdy tato výzva bude zaslána nejpozději do 6 měsíců poté, co budou 

splněny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Stavební úpravy 

domu č.p. 1901“. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 let od účinností budoucí kupní 

smlouvy.  

 

2895/78/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, 

p.č. 3412/22, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 2 smlouvy 

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

dodatku č. 2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 6.6.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

18.5.2020 uzavřené mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím) a společností MJM 

agro a.s., se sídlem Litovel, Cholinská 19, IČ: 6642331 (jako budoucím prodávajícím). Dodatkem č. 2 

se smlouva mění a doplňuje tak, že se mění text čl. III, odst. 4 tak, že nově zní takto: „Budoucí 

prodávající se zavazuje převést předmět koupě do vlastnictví budoucího kupujícího bez jakýchkoliv 

právních vad, zejména bez zatížení uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy. Budoucí prodávající 

zejména nesmí zřídit k předmětu koupě předkupní právo, další zástavní právo mimo zástavní právo 

uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, právo stavby dle § 1240 a násl. občanského zákona ani věcné 

břemeno s výjimkou věcných břemen - služebností a jiných zatížení zřízených v souvislosti se stavbou 

„I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská a s výjimkou věcných břemen – služebností zřízených v 

souvislosti se stavbou „Přerov, TR Dluh-PR_0928 Rybník, kVN“.  

 

2896/78/7/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu 

o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 v k.ú. Předmostí. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit úplatný převod nemovité věci         

do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví ČR,               

s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42,  128 00 Praha 2 - Nové Město.  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod nemovité věci      

do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví ČR,              

s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42,   128 00 Praha 2 - Nové Město.  
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2897/78/7/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – silnice III/04724 na 

pozemcích p.č. 4293/1 a p.č. 5098/1 oba v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem částí silnice III/04724 o výměře 50 m2 umístěné 

na pozemcích p.č. 4293/1 a p.č. 5098/1 oba v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov, kdy účelem 

nájmu je provádění stavby „CYKLOSTEZKA A CHODNÍK VELKÁ DLÁŽKA – PŘEROV, 2. část“ 

a uzavření nájemní smlouvy mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 

40a, IČ: 60609460 (jako pronajímatelem a vlastníkem komunikace) a statutárním městem Přerov (jako 

nájemcem a investorem stavby). Nájem bude uzavřen na dobu určitou od protokolárního předání do 

protokolárního převzetí akce, maximálně na dobu jednoho roku, nájemné bude činit 49,- Kč/m2/rok, 

minimálně 300,- Kč za dobu nájmu.  

 

 

2898/78/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2578/40 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 

3621, příslušná k části obce Přerov I-Město  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky vzniklé na základě 

smlouvy o výpůjčce ze dne 20.7.1999 na pozemek p.č. 2578/40 zast. pl. a nádvoří o výměře 20 m2          

v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3621, příslušná k části obce Přerov I-Město, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem Klub českých turistů - oblast 

Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Dolní náměstí 27/38, IČ 71193103 jako vypůjčitelem, ke dni 

28.2.2022.  

 

 

2899/78/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 474/2 v k.ú. Lověšice u 

Přerova 

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

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

zařízení dráhy a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení dráhy, k tíži pozemku p.č. 474/2, v k.ú. 

Lověšice u Přerova, a to ve prospěch Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 

Nové Město, 110 00 Praha, IČ 70994234, v rozsahu dle geometrického plánu č. 454-187/2016 a 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

  

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

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

služebnosti, Správou železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 

Praha, IČ 70994234, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, 

jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 454-

187/2016, 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.  
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2900/78/7/2022 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - 

mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně 

příslušenství 

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

převod movité věci - mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně příslušenství, 

inv. č. 750-00000002 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Aleše Sigmunda, místem 

podnikání Dřevohostice, Sadová 422, IČ 65916484 za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve 

výši 355.000,- Kč včetně DPH.  

 

2901/78/7/2022 Uzavření smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním městem 

Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o odtahu vozidel mezi statutárním 

městem Přerovem a společností ASSIST 24 s.r.o., IČ: 65276604, se sídlem Trnkova 3103/109b, 628 

00 Brno,, jejímž předmětem je zajišťování odtahů vozidel tvořících překážku silničního provozu na 

pozemních komunikacích a vozidel neoprávněně stojících na vyhrazeném parkovišti dle § 45 odst. 4 a 

dle § 27 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů. Cena za úplný odtah vozidla činí 3630,- Kč včetně DPH, cena za neúplný odtah vozidla činí 

2420,- Kč včetně DPH.  

 

2902/78/8/2022 Dotační program C statutárního města Přerova pro rok 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotací a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 ve výši 2 500 000 Kč.  
Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorových smluv Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

  

V případě žádosti s ev. č. DSP-C-017/22 žadatele FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem 

Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov, žádosti DSP-C-018/22 žadatele 1. FC Viktorie Přerov z.s., 

IČ: 66743338, se sídlem Sokolská 734/28, 750 02 Přerov a žádosti DSP-C-019/22 žadatele 

AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 

Přerov, se pro oblast vrcholového a výkonnostního sportu dospělých na rok 2022 podává 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku termínu podání žádostí dle důvodové 

zprávy.  

 

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

Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti vrcholového a 

výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu,  

 

3. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova příjemci dotací z Dotačních programů 

statutárního města pro rok 2022 v souladu s podmínkami stanovenými ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace.  
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2903/78/9/2022 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 – vyjmutí části pozemku zahrady 

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

dodatku č. 3 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku uzavřeného dne 01.03.2002 mezi 

statutárním městem Přerov a Mateřskou školou Přerov, Lešetínská 5, jehož předmětem je snížení 

výměry pozemku p.č. 5455/6, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, o 290 m2. Dodatek č. 3 tvoří přílohu 

důvodové zprávy.  

 

2904/78/9/2022 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.  

 

2905/78/9/2022 ZŠ Za mlýnem – souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci  

Rada města Přerova po projednání souhlasí s podáním žádosti Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 do 

Programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 

2022 a s případným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

2906/78/10/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 70 (1+0), o ploše 

25,52 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 

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

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

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

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

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 92 (1+1), o ploše 

52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s panem *** 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.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 71 (1+0), o ploše 

25,52 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 

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

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

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

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

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  
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4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 66 (1+0), o ploše 

25,57 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 

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

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní ***, za nájemné ve výši 1 014,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 9 (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. 5), 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. 5, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 12 (1+0), o ploše 

32,74 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2293, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Fügnerova, č. o. 1 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s panem *** za nájemné ve výši 1 299,- Kč/měsíc 

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

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

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu  

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 46 (1+0), o ploše 

34,85 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 7), s paní ***, za nájemné ve výši 1 382,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 7, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 11 (1+0), o ploše 

25,95 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 4037, v k. ú. Přerov, Na Hrázi, č. o. 32 (vč. 

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 8), s panem ***, za nájemné ve výši 1 029,- Kč/měsíc 

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

dle přílohy č. 8, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

2907/78/11/2022 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč Ing. Ladislavu Hanákovi, trvale 

bytem Na Červenci 227/34, Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, jako kompenzaci nákladů na 

vybudování tlakové kanalizační přípojky pro rodinný dům č.p. 227, na pozemku p.č. 7681, 

k.ú. Čekyně;  

 

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

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých prostředků 

na bank. účtech 
663 610,6* + 15,0 663 625,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
2321 840 Odvádění a čištění odpadních vod a 

nakládání s kaly 
0,0  + 15,0 15,0  

  

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

po úpravě 
  Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 626,9* + 15,0 38 641,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

 

2908/78/11/2022 Veřejná zakázka „Tvorba vizuální identity a tvorba webových stránek 

Inovačního hubu Přerov“ – 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 posouzení a hodnocení nabídek veřejné 

zakázky malého rozsahu „Tvorba vizuální identity a tvorba webových stránek Inovačního 

hubu Přerov“.  

 

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

vizuální identity a tvorba webových stránek Inovačního hubu Přerov“ je účastník výběrového 

řízení Rency s.r.o. (IČ:01573527)  

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Tvorba vizuální 

identity a tvorba webových stránek Inovačního hubu Přerov“ mezi Statutárním městem 

Přerov, jako objednatelem, a Rency s.r.o. (IČ:01573527), jako zhotovitelem. 

  

Cena za plnění bude činit: 191 267,5 Kč bez DPH tj. 231 433,6 Kč s DPH 

Smlouva bude uzavřena po převedení finančních prostředků z roku 2021 do rozpočtu roku 

2022 na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném 28. února 2022.  

 

 

2909/78/11/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška o Městské policii v Přerově č. 10/1995, ve znění Obecně 

závazné vyhlášky č. 9/1997 

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

závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o Městské policii v Přerově č. 

10/1995, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 9/1997, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy.  
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2910/78/11/2022 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s dopravcem zajišťujícím 

provoz MAD Přerov, se společností ARRIVA autobusy a.s., nástupnickou a přejmenovanou 

společností původního dopravce ARRIVA Morava a.s., IČ 258 27 405, se sídlem Vítkovická 

3133/5, Moravská Ostrava  

 

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

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

 

 

V Přerově dne 27. 1. 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Michal Zácha 

člen Rady města Přerova 

 


