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ZÁPIS 

79. schůze Rady města Přerova konané dne 17. února 2022 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
BOD NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA  

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu  primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření - převody II Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 3 Ing. Mazochová 

4.2.1 Rozpočtové opatření č. 3 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.3 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 
limitu 

Ing. Mazochová 

4.4 Uzavření "Smlouvy o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu 
určitou" 

Ing. Mazochová 

4.5 Participativní rozpočet primátor a 
Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s.r.o. 
(Přerovská internetová televize) 

Ing. Mazochová 

4.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského 
v Přerově na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a 
abecedy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

4.8 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou 
farnost Přerov – Předmostí v souvislosti s oslavami výročí kostela 
sv. Marie Magdalény  

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky   

6.1 Kompenzace Dluhonice - III.etapa Ing. Mazochová 

6.2 Zpracování projektové dokumentace " PA Kopaniny, oprava 
bazénové vany" 

Ing. Mazochová 

6.3 Rekonstrukce chodníku a cyklostezky Pod Valy - podání žádosti     
o dotaci 

Ing. Mazochová 

6.4 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1644/2021 na realizaci stavby „Oprava hygienických zařízení, 
Bratrská 709/34, Přerov 750 02“ 

Ing. Mazochová 

6.5 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při 
provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci 
veřejné zakázky „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu          
v Přerově“ 

primátor 
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6.6 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu projektové 
dokumentace a postoupení práv spojených s projektovou 
dokumentací na stavbu „Kompenzační opatření pro cyklistickou 
dopravu při výstavbě dálnice E55 v úseku Olomouc Přerov, část 
Cyklostezka Přerov Dluhonice“ 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1577/2021 na realizaci stavby „Rekonstrukce kulturního 
domu v Dluhonicích“ 

Ing. Mazochová 

6.8 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ 
– rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí 
o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Ing. Mazochová 

6.9 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021 na 
realizaci stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

6.10 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním 
městem Přerov a Ing. J.F. – materiál na stůl 

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci   
z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 545 v k.ú. 
Henčlov 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 
2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6         
v k.ú. Přerov (Klivarova 6) 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci 
do vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 
5215/28 v k. ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města 
Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a 
spoluvlastnický podíl k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. 
Dluhonice – změna usnesení 

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 597/2    
v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/5 
pozemku p.č. 5466/196 orná půda a pozemku  p.č. 5466/197 orná 
půda, oba v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva 
podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování      
a stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 222 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 218 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 
6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti CTP Invest, spol. s r.o. 

p. Zácha 

7.3.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec u Přerova, na základě 
využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 
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7.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
stavby v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. 
stav., postavené na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.5.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
nebytové jednotky č. 191/102 jiný nebytový prostor v budově 
bytový dům č.p. 192, č.p. 193, příslušné k části obce Přerov           
I-Město, na pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 8) 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku 
p.č. 181 v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku 
p.č. 7166/43 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6163/2, 
6165/2, 6194/13 a 7160/5, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 245 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.10.1 Nájem movité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně 
příslušenství 

p. Zácha 

7.12.1 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  

p. Zácha 

7.12.2 Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – k částem pozemků p.č. 2635/1, p.č. 
2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. Přerov (Protipovodňová 
ochrana nad jezem – I. etapa)  

primátor 

7.12.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního 
práva. 

p. Zácha 

7.12.4 Smlouva o umístění zařízení – veřejného osvětlení na podpěry       
v majetku ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích p.č. 1490 a p.č. 
1053/1 oba v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

7.12.5 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – splaškové kanalizace a vodovodu v místní části 
Dluhonice 

p. Zácha 

7.12.6 Uzavření plánovací smlouvy týkající se vybudování nové veřejné 
infrastruktury v rámci stavební akce "Infrastruktura pro RD Přerov, 
U Hvězdárny II" - veřejně přístupná účelová komunikace, veřejný 
vodovod, veřejná tlaková kanalizace, veřejné osvětlení. 

p. Zácha 

7.12.7 Smlouva o spolupráci, týkající se převodu části pozemku p.č. 
1137/1, p.č. 1137/3 a  p.č. 1137/8, vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka 
nad Bečvou o výměře cca 10 ha – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.12.8 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - úprava ceníku 
pro rok 2022 – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.14.1 Souhlas s umístěním stavby na nemovitém majetku statutárního 
města Přerova – na částech pozemků p.č. 426/9 a p.č. 426/18 oba 
v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Předfinancování ozdravného pobytu žáků ZŠ a MŠ Hranická          
s ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

8.2 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost              
o poskytnutí daru  

Mgr. Kouba 
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8.3 Hodnocení práce ředitelky školy zřizované statutárním městem 
Přerov před uplynutím 6 letého období na vedoucím pracovním 
místě  

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé   

10.1 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Ing. Mazochová 

10.2 Vnitřní předpis č. .../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 
Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,      
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

10.3 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet" primátor 

10.4 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a 
nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců – materiál na 
stůl 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající:  náměstek primátora Mgr. Petr Kouba 

  

 

 

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

Mazochová, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Tomáš Navrátil, Ing. Bohumír 

Střelec, Michal Zácha. 

Primátor Ing. Petr Měřínský přítomen distančně. 

 

 

 

Omluveni:  Ing. Petr Vrána 

 

   Ing. Daniela Novotná   - vedoucí Kanceláře primátora 

 

 

     

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Zdeněk Daněk   - vedoucí oddělení organizačního  

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

 

 

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 79. schůze Rady města Přerova zahájil náměstek primátora Mgr. Petr Kouba dne 17. února 

2022 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Přerova na náměstí T. G. Masaryka v Přerově               

za přítomnosti 10 členů rady – primátor Ing. Petr Měřínský přítomen distančně.  

Omluven: Ing. Petr Vrána. 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

 

 

 

2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

 OVĚŘOVATEL: 

Za ověřovatelku navrhl Ing. Hanu Mazochovou. 

Hlasování o ověřovatelce: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 PROGRAM: 

Seznámil radní s novými materiály: 

 4.2.1 - Rozpočtové opatření č. 3 – dodatek 

 6.10 - Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerov a Ing. J.F. 

 7.12.7 – Smlouva o spolupráci, týkající se převodu části pozemku p.č. 1137/1, p.č. 1137/3      

a p.č. 1137/8, vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou o výměře cca 10 ha 

 7.12.8 - TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - úprava ceníku pro rok 2022 

 10.4 - Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku a nebytových prostor 

na dobu delší než 12 měsíců 

 4.5 - Participativní rozpočet – byla dohraná příloha – Výsledky ankety. 

 

p. Zácha: 

oznámil stažení materiálů: 

 7.12.7 - Smlouva o spolupráci, týkající se převodu části pozemku p.č. 1137/1, p.č. 1137/3        

a p.č. 1137/8, vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou o výměře cca 10 ha.  

Pan Zácha sdělil, že se jedná o plánovanou směnu s obcí Veselíčko. Společnost Kamenolomy 

ČR s.r.o. chtějí dlouhodobě na tomto území obnovit těžbu. Starosta obce Veselíčko říká, že 

došlo ke změně názorů. Vědí, že materiál předložíme ve chvíli, kdy bude kladné usnesení obce 

Veselíčko ke změně pozemků a souhlas s těžbou. To měli projednávat dne 16.2. na zasedání 

zastupitelstva. Obdrželi jsme e-mail, že záležitost na zastupitelstvu neprojednávali, protože 

připravují veřejné slyšení. Z toho důvodu materiál stahuje a trvá na tom, že dokud nebude 

kladné stanovisko obce Veselíčko, nebude materiál předkládat k projednání v orgánech města 

Přerova.  

7.2.4 - Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti CTP Invest, spol. 

s r.o.   
Pan Zácha sdělil, že firma má schválený záměr úplatného převodu. Dne 8.2. město Přerov 

obdrželo nabídku další firmy, která v daném území vykoupila pozemky do svého vlastnictví. 

Proto musí materiál stáhnout a bude vyhlášeno výběrové řízení. 

 

Hlasování o upraveném programu: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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2898/79/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 79. schůze Rady města 

Přerova konané dne 17. února 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 79. schůze Rady města Přerova konané dne 17. února 2022, 

 

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

79. schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

2899/79/3/2022 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.10.2021 do 31.12.2021. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

2900/79/4/2022 Rozpočtové opatření - převody II 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2901/79/4/2022 Rozpočtové opatření č. 3 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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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), 

 

3.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit změnu závazného ukazatele dle 

důvodové zprávy (ad 3). 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2902/79/4/2022 Rozpočtové opatření č. 3 - dodatek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2903/79/4/2022 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 

limitu 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení číslo 110/4/7/2019 ze dne 

25.02.2019, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit krátkodobé nákupy (tj. do 1 roku)         

a následné prodeje produktů peněžního trhu do maximální výše 700 mil. Kč v závislosti         

na stavu dočasně volných finančních prostředků, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit těmito nákupy odbor ekonomiky. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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2904/79/4/2022 Uzavření "Smlouvy o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu 

určitou" 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření "Smlouvy o účtu ČSOB Termínovaný vklad    

na dobu určitou" mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s.,               

se sídlem Radlická 333/150, 150 57  Praha 5, IČ 00001350. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

 

Přestávka 9.20.- 9.25 hodin. 

 

 

2905/79/4/2022 Participativní rozpočet 

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

Mazochová, náměstkyně primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit zavedení participativního rozpočtu pod 

názvem Chci v Přerově a schválit jeho zásady pro rok 2022 dle přílohy důvodové zprávy, 

 

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

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodob.  

 prostředků na bank. účtech 

687 965,9 * + 25,0 687 990,9 

 *počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2141 120  Vnitřní obchod (marketing 

 a propagace) 

243,0 * + 25,0 268,0  

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. schvaluje sestavení komise pro posouzení realizovatelnosti návrhů předložených v rámci 

participativního rozpočtu pro rok 2022, 

 

4. jmenuje členy komise pro posouzení realizovatelností návrhů dle předloženého návrhu             

s účinností od 07.03.2022: 

• Ing. Petr Měřínský (primátor) 
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• Ing. Hana Mazochová (náměstkyně primátora) 

• Mgr. Petr Kouba (1. náměstek primátora) 

• Ing. Pavel Gala (vedoucí odboru koncepce a rozvoje) 

• Ing. Ivana Pinkasová (vedoucí odboru řízení projektů a investic) 

• Ing. Miloslav Dohnal (vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb), 

 

5. jmenuje předsedu komise pro posouzení realizovatelnosti návrhů – pana Ing. Petra 

Měřínského, s účinností od 07.03.2022, 

 

6. pověřuje pana Ing. Františka Zlámala, vedoucího oddělení koncepce a rozvoje města, 

organizačním pracovníkem komise pro posouzení realizovatelnosti návrhů a koordinátorem 

návrhů předložených v rámci participativního rozpočtu pro rok 2022, s účinností                    

od 07.03.2022. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Byl překvapen, když 3.2. četl tiskovou zprávu, že radní plánují participativní rozpočet a jejich záměr 

musí schválit v únoru zastupitelé. Tisková zpráva vytvářela dojem, že radní už záměr schválili, a to 14 

dní před tím, než byl materiál k projednání v radě. Vyjádřil svůj názor, že tiskové zprávy musí být 

korektní a nesmí být zavádějící. V tomto případě zprávu považoval za silně zavádějící. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vysvětlil důvody tiskové zprávy – museli být osloveni občané, aby mohli zasílat své návrhy. 

 

Mgr. Kouba: 

Navrhl participativní rozpočet pod názvem „Chci v Přerově“. 

 

 

Hlasování: 

Pro: Ing. Měřínský, Mgr. Galová, Ing. Mazochová, Mgr. Kouba, Mgr. Hýzl, Ing. Dostal, 

Ing. Navrátil. 

Zdržel se: Mgr. Navařík, Ph.D. 

Nehlasovali: Ing. Střelec, p. Zácha. 

Omluven: Ing. Vrána. 

 

 

 

 

2906/79/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. 

(Přerovská internetová televize) 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,- 

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

Přerovem a subjektem PiTV - StarMedia s. r. o., se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, Přerov     

I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 03930785, na výrobu čtyř publicistických seriálů. Veřejnoprávní 

smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu. 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet   

po úpravě    

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

688 970,1 * + 200,0 689 170,1 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3341 110  Rozhlas a televize 0,0  + 200,0 200,0  

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

      rozpočet         

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 641,9 + 200,0 38 841,9 

 

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

Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2907/79/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského        

v Přerově na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a 

abecedy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově“ 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč 

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

a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní 

náměstí 7/7, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969 na vydání publikace „Co je to       

za písmenko: slabikáře a abecedy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově“. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

   rozpočet      

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

689 170,1 * + 60,0 689 230,1 
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 *počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3316 110  Vydavatelská činnost 0,0  + 60,0 60,0  

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

    rozpočet      

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 841,9 * + 60,0 38 901,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2908/79/4/2022 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou 

farnost Přerov – Předmostí v souvislosti s oslavami výročí kostela sv. 

Marie Magdalény  

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

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 250 000  Kč 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem        

a subjektem Římskokatolická farnost Přerov - Předmostí, se sídlem Tyršova 38/3, 751 24 

Přerov, Přerov II - Předmostí, IČ: 45180202, na výdaje související s oslavami výročí kostela 

sv. Marie Magdalény. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle návrhu 

uvedeného v příloze tohoto materiálu. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

   rozpočet      

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

689 230,1 * + 250,0 689 480,1 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0  + 46,7 46,7  

3322 110  Zachování a obnova kulturních památek 0,0  + 203,3 203,3  
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 901,9 * + 250,0 39 151,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

Mazochovou podpisem darovací smlouvy smlouvy o dotaci dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Navrhovatelka Ing. Hana Mazochová:  

- požádala o opravu v bodu 3. usnesení: podpisem smlouvy o dotaci ne darovací smlouvy. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Nejsou předlohy. 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2909/79/6/2022 Kompenzace Dluhonice - III.etapa 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o III. etapě kompenzací Dluhonicím, dle důvodové zprávy, 

 

2. pověřuje Odbor řízení projektů a investic k podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu 

Olomouckého kraje v rámci v oblasti dopravy a silničního hospodářství na projekt 

Kompenzace Dluhonice - III. etapa, dle důvodové zprávy, 

 

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

jednání a ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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2910/79/6/2022 Zpracování projektové dokumentace "PA Kopaniny, oprava bazénové 

vany" 

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

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby " PA Kopaniny, oprava bazénové vany "         

ve variantě 1.A + 2. Studie vyhodnocení možných řešení opravy plaveckého bazénu 

 

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

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

opravy bazénové vany 

 

 

VARIANTA II.: 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby " PA Kopaniny, oprava bazénové vany "           

ve variantě 1.D + 2. Studie vyhodnocení možných řešení opravy plaveckého bazénu 

 

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

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

opravy bazénové vany 

 

Navrhovatelka materiálu Ing. Mazochová: 

- doporučila variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2911/79/6/2022 Rekonstrukce chodníku a cyklostezky Pod Valy - podání žádosti           

o dotaci 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování 

jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2022 na realizaci projektu, dle důvodové zprávy, 

 

3. pověřuje Odbor řízení projektů a investic přípravou a podáním žádosti o příspěvek                 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro r. 2022 na projekt "Rekonstrukce chodníku         

a cyklostezky v ulici Pod Valy", 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. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2912/79/6/2022 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1644/2021 na realizaci stavby „Oprava hygienických zařízení, 

Bratrská 709/34, Přerov 750 02“ 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

objednatele SML/1644/2021, ze dne 20. 12. 2021, na realizaci stavby „Oprava hygienických zařízení, 

Bratrská 709/34, Přerov 750 02“, 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 31 915,40 Kč bez DPH, z původní ceny 2 106 233,17 Kč bez DPH sjednané                   

ve smlouvě, na konečnou cenu 2 138 148,57 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 2578/70/6/2021 ze dne 23. 9. 2021. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2913/79/6/2022 Schválení smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou při provádění 

úkonů souvisejících se zadávacím řízením v rámci veřejné zakázky 

„TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“ 

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

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky TGM 16 – Rekonstrukce budovy 

Magistrátu v Přerově dle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a to 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČ: 28305043, dle 

důvodové zprávy. 

 

 

 

 



15 

 

VARIANTA II.: 

schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky TGM 16 – Rekonstrukce budovy 

Magistrátu v Přerově dle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a to 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 

Praha 1, IČ: 26454807, dle důvodové zprávy. 

 

 

VARIANTA III.: 

schvaluje smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky TGM 16 – Rekonstrukce budovy 

Magistrátu v Přerově dle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a to 

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno-Černá 

Pole, IČ: 28360125, dle důvodové zprávy. 

 

 

Navrhovatel materiálu primátor Ing. Měřínský: 

- doporučil variantu I. usnesení. 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení:  
Pro: Ing. Měřínský, Mgr. Galová, Ing. Střelec, Ing. Navrátil, Ing. Mazochová, Mgr. Kouba, 

Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Dostal. 

Nehlasoval: p. Zácha 

Omluven: Ing. Vrána. 

 

 

 

 

2914/79/6/2022 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace      

a postoupení práv spojených s projektovou dokumentací na stavbu 

„Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice 

E55 v úseku Olomouc Přerov, část Cyklostezka Přerov Dluhonice“ 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení 

práv spojených s projektovou dokumentací na stavbu „Kompenzační opatření pro cyklistickou 

dopravu při výstavbě dálnice E55 v úseku Olomouc Přerov, část Cyklostezka Přerov 

Dluhonice“ s Obcí Rokytnice, se sídlem Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice, IČ 00301914 dle 

přílohy č. 1 

 

2. pověřuje vedoucí odboru řízení projektů a investic Ing. Ivanu Pinkasovou k jednání                

o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy,  

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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2915/79/6/2022 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1577/2021 na realizaci stavby „Rekonstrukce kulturního domu    

v Dluhonicích“ 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

objednatele SML/1577/2021, ze dne 2. 12. 2021, na realizaci stavby „Rekonstrukce kulturního domu   

v Dluhonicích“, se zhotovitelem ELEKTRO-FLEXI s.r.o., se sídlem U Kapličky 21, 783 49 Lutín,     

IČ: 28602340, dle přílohy č. 3, za podmínky finančního krytí.  

 

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce a méněpráce). Cena za plnění    

se dodatkem č. 1 zvyšuje o 288 192,38 Kč bez DPH, z původní ceny 2 312 024,03 Kč bez DPH 

sjednané ve smlouvě, na konečnou cenu 2 600 216,41 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 2550/69/6/2021 ze dne    8. 9. 2021. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2916/79/6/2022 Veřejná zakázka „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ – 

rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí            

o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

v zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek podlimitní veřejné zakázky 

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

Hranická“, které vyplývají z provedení úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a z doporučení a závěrů komise 

pověřené k provádění těchto úkonů podle § 42 odst. 1 zákona, 

 

2. vylučuje v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) a b) zákona, účastníka 006 

zadávacího řízení KÁMENBAU s.r.o., č.p. 581, 756 53 Vidče, IČ: 28659261 (Společnost 

KÁMENBAU – COMMODUM – Propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická), pro 

nesplnění zadávacích podmínek a jejich neobjasnění a nedoplnění na základě žádosti podle       

§ 46 zákona, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele STAVBY SR group s.r.o., Pančava 128, Příluky, 760 01 Zlín, 

IČ: 09224289 (Společnost pro propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická), kterého          

v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona vybrala k uzavření smlouvy jako účastníka 
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zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení nabídek, 

 

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

objednatelem a vybraným dodavatelem „Společnost pro propojení cyklostezek Velká Dlážka – 

Hranická“ (vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o., Pančava 128, Příluky, 760 01 Zlín, 

IČ: 09224289, společník č. 1: GASMONT PŘEROV s.r.o., nábř. Dr. Edvarda Beneše 

3400/19, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 25891014, společník č. 2: REMAT PLUS Zlín, 

s.r.o., Zlín, Pančava 128, PSČ 76001, IČ: 25304259), jako zhotovitelem, ve znění přílohy č. 2 

schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného dodavatele,                

za podmínky zajištěného financování. 

 

Cena za plnění bude činit 12 790 000,00 Kč bez DPH, tj. 15 475 900,00 Kč s DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem a jeho podpis provede, na základě usnesení 76. Rady města Přerova konané dne 

9. prosince 2021 (č. usn. 2801/76/6/2021), Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2917/79/6/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021                 

na realizaci stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

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

primátora. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021 ze dne 24.6.2021                 

na provedení stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“, se zhotovitelem INGDOP s.r.o., 

Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60775530, dle přílohy č. 2, za podmínky 

zajištěného financování. 

 

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

a méněprací.  

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici Palackého            

v Přerově“ se po započtení víceprací a méněprací zvyšuje o 839 554,70 Kč bez DPH a cena za plnění 

se Dodatkem č. 1 mění z původní ceny 11 197 394,26 Kč bez DPH, tj. 13 548 847,05 Kč s DPH, 

sjednané ve smlouvě č. SML/1008/2021, na cenu 12 036 948,96 Kč bez DPH, tj. 14 564 708,24 Kč       

s DPH. 

 

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

č. SML/1008/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené 

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

2113/58/6/2021, ze dne 11. března 2021. 
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2.podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet         

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

689 480,1 * + 860,0 690 340,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet              

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210532 – 

Sjezd na pozemku par. č. 37, ul. 

 Palackého) 

1 583,0 + 360,0 1 943,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210259 

 – Cyklostezka ul. Palackého) 

11 640,1 + 400,0 12 040,1 

2221 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210572 

 – Autobusová zastávka ul. Palackého 

 (u pekárny RACEK)) 

889,1 + 100,0 989,1 

 

 

Navrhovatelka materiálu Ing. Mazochová: 

- Navrhla vyškrtnutí bodu 2. usnesení. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2918/79/6/2022 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem 

Přerov a Ing. J.F. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerov a Ing. 

J.F. 

 

2. pověřuje vedoucí odboru řízení projektů a investic Ing. Ivanu Pinkasovou k jednání                  

o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy, k jeho uzavření a jeho 

podpisu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

2919/79/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 545 v k.ú. 

Henčlov 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 545 zahrada o celkové výměře 792 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města 

Přerov a vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod tohoto pozemku za podmínek uvedených         

v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu 

města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na realitním webu statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 2 nepřítomny (Mgr. Galová a Ing. Mazochová), 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2920/79/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci          

ve vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2587/54 

v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 

6) 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č. 2587/54 v budově bytový dům č.p. 

2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 zast.pl.         

a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 6) o celkové výměře 55,38 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném          

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2433/6 zast. pl.    

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5345/202068 z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2921/79/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci        

do vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 5215/28    

v k. ú. Přerov 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod části 

pozemku p.č. 5215/28 orná půda o výměře 600 m2 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví paní RNDr. H*** 

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

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

1/6 do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomna (Ing. Mazochová), 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2922/79/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 

pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města 

Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a 

spoluvlastnický podíl k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. 

Dluhonice – změna usnesení 

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

města Přerova. 

 

VARIANTA I.: 

trvá na svém usnesení č. 2634/71/7/2021, bod 1. přijatém na 71. schůzi dne 7.10.2021, kterým podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků 

p.č. 1291 o výměře 854 m2, části pozemku p.č. 1290 o výměře 190 m2 dle GP označené jako p.č. 

1145/60 v k.ú. Dluhonice a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1084/3 trvalý travní porost        

o výměře 25 m2 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví Ing. P*** J***, bytem ***za pozemky p.č. 606 orná 

půda o výměře 3495 m2 a p.č. 607 orná půda o výměře 3598 m2 oba v k.ú. Dluhonice v majetku 

statutárního města Přerova. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. ruší na své usnesení č. 2634/71/7/2021, bod 1. přijaté na 71. schůzi dne 7.10.2021, kterým 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - 

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

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

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

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

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

 

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

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

označené jako p.č. 1145/60 v k.ú. Dluhonice a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku 

p.č. 1084/3 trvalý travní porost o výměře 25 m2 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví Ing. P*** 

J***, bytem *** za část pozemku p.č. 606 orná půda o výměře cca 1050 m2 v k.ú. Dluhonice 

v majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- Doporučil variantu II. usnesení. 

 

Hlasování o variantě II. usnesení:  
Pro: Ing. Střelec, Ing. Navrátil, Ing. Mazochová, Mgr. Kouba, p. Zácha, Mgr. Hýzl, Mgr. 

Navařík, Ph.D., Ing. Dostal, Mgr. Galová. 
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Proti:  Ing. Měřínský. 

Omluven: Ing. Vrána. 

 

 

 

 

2923/79/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci         

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 597/2 v k.ú. 

Přerov  

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 597/2 zastavěná plocha o výměře cca 55 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerova žadateli. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2924/79/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/5 pozemku p.č. 

5466/196 orná půda a pozemku p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. 

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

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

zákon) 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí – podílu id. 1/5 pozemku p.č. 5466/196 orná půda a pozemku 

p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví pana O*** L***, bytem ***,             

do majetku statutárního města Přerova.  

 

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

nevyužije předkupní právo k – podílu id. 1/5 pozemku p.č. 5466/196 orná půda a pozemku 

p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví pana O*** L***, bytem ***,             

do majetku statutárního města Přerova.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Vrána). 
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2925/79/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku p.č. 222 v k.ú. Přerov  

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 222 ost. pl., jiná plocha o celkové výměře 30 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov do společného jmění manželů Ing. A*** F*** a Mgr. M***F*** za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 42.600,- Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem daně      

z přidané hodnoty.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2926/79/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku p.č. 218 v k.ú. Přerov  

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 218 zahrada o celkové výměře 126 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního 

města Přerov do vlastnictví společnosti Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dr. Skaláka 

1452/9, IČ 10667661 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 178.920,- Kč. Dodání předmětu 

převodu není předmětem daně z přidané hodnoty. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Střelec), 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2927/79/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 1261 ostatní plocha o výměře 160 m2 a části pozemku p.č. 314/2 zahrada      

o výměře 13 m2 oba v k.ú. Čekyně dle geometrického plánu č. 523-143/2021 označené novým p.č. 

1261/2 ostatní plocha o výměře 173 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do výlučného 

vlastnictví Ing. M*** P***, bytem *** za kupní cenu 134.940,- Kč - cena v místě a čase obvyklá 

(dodání pozemku není předmětem DPH) a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov 

(jako prodávajícím), Ing. M*** P***, bytem *** (jako kupujícím) a Mgr. V*** P***, bytem *** 

(jako vedlejším účastníkem).  
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti CTP 

Invest, spol. s r.o. 

Rada města Přerova po projednání 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná 

půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov,               

z vlastnictví statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti CTP Invest, 

spol. s r.o., IČ 26166453, se sídlem CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, jako kupujícího         

za celkovou kupní cenu ve výši 17.019.000,-Kč. V případě, že bude převod podléhat ke dni uzavření 

kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné 

sazbě daně. 

 

Na převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerov 

jako budoucím prodávajícím a společností CTP Invest spol. s r.o. jako budoucím kupujícím, ve znění 

dle přílohy. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou bude budoucí 

kupující povinen doručit budoucímu prodávajícímu do 30 dnů ode dne nabytí právní moci územního 

rozhodnutí vydaného v územním řízení nebo do 30 dnů ode dne nabytí právní moci společného 

povolení vydaného ve společném územním a stavebním řízení, které bude vydáno příslušným 

stavebním úřadem budoucímu kupujícímu jako žadateli, o umístění stavby průmyslového parku 

CTPark Přerov, tj. umístění dvou průmyslových hal na pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba      

v k.ú. Přerov, včetně umístění veřejně přístupné příjezdové komunikace mj. na pozemku p.č. 6599        

v k.ú. Přerov, která bude zajišťovat veřejně přístupné dopravní napojení průmyslového parku CT 

Park Přerov na pozemní komunikaci III/01857, umožňující rovněž přístup na všechny pozemky 

sousedící s veřejně přístupnou příjezdovou komunikací (sjezdy ke všem stávajícím bránám na těchto 

pozemcích), nejpozději však do 3 let od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

 
Stažení předlohy oznámil navrhovatel materiálu pan Zácha v úvodu jednání rady. 

 

 

 

 

2928/79/7/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec u Přerova, na základě využití 

předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod pozemku p.č. 1034 

orná půda o výměře 1920 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví pana ***, bytem ***,      
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do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

979.200,-Kč.  

 

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 

687 990,9 * + 979,2 688 970,1 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300702 

 – Výkup pozemku p. č. 1034  

 v k. ú. Újezdec) 

0,0  + 979,2 979,2  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2929/79/7/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – stavby 

v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. stav., 

postavené na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. Přerov. 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

do majetku statutárního města Přerova - stavby v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob 

využití: zem. stav., postavené na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. Přerov, ve 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 - stavby v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob 

využití: zem. stav., postavené na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR,          

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

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, za těchto podmínek: 

  

1. Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze              

ve veřejném zájmu k účelům vyplývajícím z ustanovení Čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

Převáděný majetek nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej 

pronajímat ani přenechat do pachtu, ani takové nakládání strpět. Toto omezení se sjednává      

na dobu 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku pro 

nabyvatele do katastru nemovitostí.  

2. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu             

s ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván                   
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ke komerčním či jiným výdělečným účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán       

či přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci 

smluvní pokutu ve výši 14.000,- Kč. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve 

veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný 

majetek využíván ke komerčním či jiným výdělečným účelům anebo bude-li převáděný 

majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude-li takové nakládání trpěno, převodce 

je oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  

3. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti 

uvedené v odst. 1 tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce 

nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín,       

do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto 

termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena 

opakovaně.  

4. Nabyvatel je však oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit 

věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně 

prospěšné stavby.  

5. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 

kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvních pokut.  

6. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady                 

na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, 

zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 

mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty.  

7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku 

kontrolovat, zda jsou všechny smluvní povinnosti dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 

převodci poskytnout odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele 

se sjednává závazek nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve 

lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce                 

k zaplacení smluvní pokuty.  

8. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou        

a úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného 

zájmu (viz. Čl. II. odst. 2 této smlouvy) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji 

aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.  

Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to 

ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce            

k zaplacení smluvní pokuty.  

9. Odstoupení od této smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit 

peněžitá plnění, na jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl převodci nárok do data účinnosti 

odstoupení.  

10. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení 

nabyvateli. Odstoupením se závazky ze smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše, 

co si splnily, kromě peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data 

účinnosti odstoupení.  

  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně smlouvou zřizuje 

v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II odst. 

2 smlouvy, ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, 

spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej 

zástavním právem, a to po dobu 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva              

pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako 

povinného se zřizuje jako věcné právo. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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2930/79/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

nebytové jednotky č. 191/102 jiný nebytový prostor v budově bytový 

dům č.p. 192, č.p. 193, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 8) 

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

města Přerova. 

 

Rada města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje uzavření dohody o skončení výpůjčky sjednané na základě smlouvy o výpůjčce         

ze dne 23.7.2008 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a spolkem 

CUKRLE, z. s., se sídlem Přerov I-Město, Osmek 479/11, IČ 22676660 jako vypůjčitelem       

na prostor v budově k bydlení č.p. 904/1, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je 

součástí pozemku p.č. 3348 v k.ú. Přerov (U Bečvy 1) o celkové výměře 85,9 m2 situovaný       

ve 2. NP, ke dni 31.3.2022. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytovou jednotku č. 193/102 jiný nebytový prostor 

v budově bytový dům č.p. 192, č.p. 193, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 8) o celkové výměře 150,60 m2 mezi statutárním městem 

Přerov jako půjčitelem a spolkem CUKRLE, z. s., se sídlem Přerov I-Město, Osmek 479/11,   

IČ 22676660 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 

dobou 3 měsíce, s účinností od 1.4.2022. Účelem výpůjčky bude využití jednotky pro 

provozování činnosti spolku, k uskladnění materiálů, rekvizit, kostýmů, k výstavní činnosti,       

k propagaci lidových tradic. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

 

VARIANTA II.: 

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytovou jednotku č. 193/102 jiný nebytový prostor         

v budově bytový dům č.p. 192, č.p. 193, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3157/6 v k.ú. Přerov (Kozlovská 8) o celkové výměře 150,60 m2 mezi statutárním městem Přerov jako 

půjčitelem a příspěvkovou organizací Městská knihovna v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, 

Žerotínovo nám. 211/36, IČ 70887616 jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou,    

3 roky, s účinností od 1.4.2022. Účelem výpůjčky bude využití jednotky jako sklad knih. Ujednáním 

smlouvy o výpůjčce bude čerpání podpory malého rozsahu (de minimis) a stanovení její výše. Náklady 

na spotřebované energie budou hrazeny samostatně. 

 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- Doporučil variantu II. usnesení. 

 

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

 

 

 

 

2931/79/7/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 

181 v k.ú. Henčlov 

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

města Přerova. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 5.9.2018 uzavřené mezi R*** 

B*** (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem) na část pozemku 

p.č. 181 zast. pl. o výměře 78 m2 v k.ú. Henčlov. Předmětem dodatku je změna výše ročního 

nájemného – navýšení z částky 3.120,- Kč/rok, tj. 40,- Kč/m2/rok na částku 3.822,- Kč/rok, tj. 

49,- Kč/m2/rok.  

 

2. neschvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 5.9.2018 uzavřené mezi R*** 

B*** (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem) na část pozemku 

p.č. 181 zast. pl. o výměře 78 m2 v k.ú. Henčlov. Předmětem dodatku měla být změna výše 

ročního nájemného – navýšení z částky 3.120,- Kč/rok, tj. 40,- Kč/m2/rok na částku 3.744,- 

Kč/rok, tj 48,- Kč/m2/rok s tím, že nájemné mělo být každoročně navýšeno o míru inflace. 

(návrh pronajímatele)  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal), 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2932/79/7/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov – části pozemku p.č. 

7166/43 v k.ú. Přerov 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 7166/43 

ost.pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Přerov mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 (jako 

pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem). Nájemní smlouva bude uzavřena       

na dobu určitou od 4.3.2022 do 31.12.2022. Výše nájemného bude činit celkem 82,- Kč. Účelem 

nájmu bude umístění stavby „Vítací tabule č. 2“. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal), 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2933/79/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6163/2, 6165/2, 

6194/13 a 7160/5, vše v k.ú. Přerov 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

stavební objekt „SO 309 – Hlavní sběrač „A“ v km 81,74 – 82,8“ a vstupovat a vjíždět na služebné 
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pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

stavebního objektu „SO 309 – Hlavní sběrač „A“ v km 81,74 – 82,8“, k tíži pozemků p.č. 6163/2, 

6165/2, 6194/13 a 7160/5, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 6426-329/2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

 

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

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

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

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

břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 6426-329/2016, za jednorázovou 

úhradu 40.000,- Kč. V ceně je zahrnuta příslušná sazba DPH.  

 

Oprávněný 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. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2934/79/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 245 v k.ú. Předmostí 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

stavbu dešťové kanalizace označenou jako stavební objekt „SO 312 Dešťová kanalizace z RN 14“         

a vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním stavby dešťové kanalizace, k tíži pozemku p.č. 245, v k.ú. Předmostí,       

a to ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 

546/56, Praha 4, 140 00, IČ 65993390, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1192-1074/2016              

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

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

břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrického plánu č. 1192-1074/2016,                        

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

 

Oprávněný 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. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 
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2935/79/7/2022 Nájem movité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně 

příslušenství 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě 

nájemní smlouvy ze dne 13.4.2015 uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem        

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

27841090 na movitou věc - mobilní pódium Nivec a mobilní střešní konstrukci Litec včetně 

příslušenství, inv. č. 750-00000002 (původní inv. č. 112/750), ke dni 28.2.2022. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2936/79/7/2022 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  

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy mezi I***V***, bytem ***, jako postupitelkou, 

P*** Š***, bytem ***, jako postupníkem a statutárním městem Přerov jako postoupenou stranou,      

na jejímž základě statutární město Přerov udělí souhlas 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 I*** V***, 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 P*** Š***, 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 



30 

 

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 I*** V***).  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2937/79/7/2022 Majetkoprávní vypořádání k nemovitým věcem ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – k částem pozemků p.č. 2635/1, p.č. 

2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. Přerov (Protipovodňová 

ochrana nad jezem – I. etapa)  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod částí pozemků p.č. 

2635/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 3 m2, p.č. 2657/2 (ostatní plocha – 

sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca 392 m2, p.č. 2656/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře cca 152 m2 a p.č. 2638/1 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační 

plocha) o výměře cca 65 m2, vše v k.ú. Přerov, které budou zastavěny stavbou „Bečva, Přerov 

- Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“, z vlastnictví statutárního města Přerova        

do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., 

se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 70890013. 

 

Na bezúplatný převod bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi 

statutárním městem Přerov jako budoucím dárcem a Povodím Moravy, s.p. jako budoucím 

obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 120 dnů od doručení výzvy 

budoucího obdarovaného k uzavření darovací smlouvy budoucímu dárci, kterou bude budoucí 

obdarovaný povinen doručit budoucímu dárci nejpozději do 12 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu pro stavbu „Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem –        

I. etapa“. Podle smlouvy o budoucí darovací smlouvě nebudou smluvní strany závazky           

a povinnostmi z této smlouvy vázány a tato smlouvy zanikne v případě, že realizace stavby 

nebude zahájena do 10 let od uzavření smlouvy. Přesná výměra částí pozemků p.č. 2635/1, 

p.č. 2657/2, p.č. 2656/1 a p.č. 2638/1, vše v k.ú. Přerov, jako předmětu daru bude určena 

geometrickými plány vyhotovenými po kolaudaci veřejně prospěšné stavby „Bečva, Přerov - 

Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“. Náklady spojené s vyhotovením 

geometrických plánů na zaměření předmětu daru a další náklady související s darovací 

smlouvou uhradí budoucí obdarovaný. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit přenechání věcí ve vlastnictví České 

republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem 

Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 70890013, jako půjčitele - částí pozemků p.č. 2637/2 

(ostatní plocha – jiná plocha), p.č. 2637/3 (ostatní plocha - neplodná půda), p.č. 6855 (vodní 

plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) a p.č. 5007/3 (trvalý travní porost), 

vše v k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 2635/1 (ostatní plocha – jiná plocha), p.č. 2657/2 
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(ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha), p.č. 2656/1 (ostatní plocha – sportoviště          

a rekreační plocha) a p.č. 2638/1 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha), vše v k.ú. 

Přerov, jejichž vlastníkem se na základě darovací smlouvy uzavřené dle bodu 1. usnesení 

stane Česká republika, a se kterými bude náležet příslušnost hospodařit Povodí Moravy, s.p., 

které budou trvale dotčeny stavbou „Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem –       

I. etapa“, včetně stavebních objektů tvořících protipovodňová opatření a mobilních čerpadel, 

do výpůjčky statutárnímu městu Přerov jako vypůjčiteli a stanovení podmínek provozu            

a údržby těchto věcí jako předmětu výpůjčky. 

 

Na přenechání věcí do výpůjčky bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí                

o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření mezi Povodím Moravy, 

s.p. jako budoucím půjčitelem a statutárním městem Přerov jako budoucím vypůjčitelem. 

Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření bude uzavřena 

nejpozději do 45 dnů od doručení výzvy budoucímu půjčiteli k uzavření smlouvy budoucího 

vypůjčitele. Podle smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě 

protipovodňových opatření nebudou smluvní strany závazky a povinnostmi z této smlouvy 

vázány a tato smlouva zanikne v případě, že realizace stavby nebude zahájena do 10 let          

od uzavření této smlouvy.  Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě 

protipovodňových opatření bude uzavřena na dobu neurčitou s právem půjčitele smlouvu 

vypovědět s výpovědní dobou 6 měsíců. 

 

3.  podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy          

o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce "Bečva, 

Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa" mezi statutárním městem Přerov jako 

poskytovatelem dotace a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 

70890013, jako příjemcem dotace. Účelem poskytnutí dotace je zajištění finančních 

prostředků pro činnosti příjemce dotace jako investora stavebních prací souvisejících               

s prováděním protipovodňových opatření v rámci stavební akce "Bečva, Přerov                         

- Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa". Dotace se poskytuje na úhradu uznatelných 

nákladů vzniklých v období od 16.2.2021 do 30.9.2023. Výše dotace bude činit 11.000.000,- 

Kč a bude poskytnuta ve dvou zálohových ročních platbách - do 30.6.2022 ve výši 6.000.000,- 

Kč a do 30.6.2023 ve výši 5.000.000,- Kč. Součástí smlouvy bude závazek smluvních stran 

uzavřít do 90 dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování dodatek ke smlouvě, na jeho 

základě se poskytovatel zaváže poskytnout příjemci dotaci na úhradu zbývající části 

stavebních nákladů, maximálně však do celkové výše 15.000.000,- Kč, v případě, že uhrazené 

zálohové platby ve výši 11.000.000,- Kč nebudou v součtu dosahovat výše 15% z celkových 

skutečných stavebních nákladů stavební akce. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2938/79/7/2022 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, které 
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jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování                 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 6834/6 ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 924 m2 v k.ú. Přerov České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2939/79/7/2022 Smlouva o umístění zařízení – veřejného osvětlení na podpěry               

v majetku ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích p.č. 1490 a p.č. 1053/1 

oba v k.ú. Dluhonice 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o umístění zařízení mezi společností 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly (jako poskytovatelem)                 

a statutárním městem Přerov (jako uživatelem), kterou poskytovatel dává uživateli souhlas                  

se zřizováním a provozování zařízení uživatele „SO 117.4. Veřejné osvětlení prodloužení ulice           

Na Trávníčku“ na vedení nn, na podpěry 139 až 129 v majetku poskytovatele umístění na pozemcích 

p.č. 1490 ost. pl., ost. komunikace a p.č. 1053/1 ost. pl., ost. komunikace oba v k.ú. Dluhonice. 

Souhlas se uděluje na dobu neurčitou, bezúplatně. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2940/79/7/2022 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – splaškové kanalizace a vodovodu v místní části Dluhonice 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod splaškové kanalizace "SO 113 Výtlak splaškové kanalizace“ na pozemcích p.č. 495, p.č. 

1053/1 a p.č. 1490 vše v k.ú. Dluhonice a vodovodu „SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu“          

na pozemcích p.č. 495, p.č. 1053/1 a p.č. 1490 vše v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Ředitelství silnic         

a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ: 65993390 do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,      

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ: 65993390 (jako budoucím dárcem) a statutárním 

městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena po dokončení 

stavby. 
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Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2941/79/7/2022 Uzavření plánovací smlouvy týkající se vybudování nové veřejné 

infrastruktury v rámci stavební akce "Infrastruktura pro RD Přerov, 

U Hvězdárny II" - veřejně přístupná účelová komunikace, veřejný 

vodovod, veřejná tlaková kanalizace, veřejné osvětlení. 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Plánovací smlouvy týkající se vybudování nové 

veřejné infrastruktury (veřejně přístupné účelové komunikace, veřejného vodovodu, veřejné tlakové 

kanalizace a veřejného osvětlení) v rámci stavební akce „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny 

II“, kterou budou dotčeny pozemky p.č. 5466/378, p.č. 5466/13, p.č. 5466/57 a p.č. 5609/3, všechny      

v k.ú. Přerov, a to mezi společností AVČ s.r.o., IČ 25848984, se sídlem Wilsonova 102, 750 02 

Přerov, jako investorem, statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov 

I - Město, 750 02 Přerov, jako budoucím majitelem, a Ing. V.L. a Ing. T.D. oběma jako stavebníky. 

Veškeré náklady na vybudování nové veřejné infrastruktury ponese investor.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

7.12.7 Smlouva o spolupráci, týkající se převodu části pozemku p.č. 1137/1, p.č. 

1137/3 a p.č. 1137/8, vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou o výměře 

cca 10 ha 

Rada města Přerova po projednání 

 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním 

městem Přerov, společností KAMENOLOMY ČR s.r.o. se sídlem Polanecká 849, Svinov, 721 00 

Ostrava, IČ: 49452011 a obcí Veselíčko, se sídlem Veselíčko 68, 751 25, IČ: 00302198, ve znění dle 

přílohy č. 1. 

 

 

Stažení předlohy oznámil navrhovatel materiálu pan Michal Zácha v úvodu jednání rady. 

 

 

2942/79/7/2022 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností - úprava ceníku pro 

rok 2022 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s čl. II odst. 2 Smlouvy o výkonu sjednaných 

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

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

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

3165/17, 750 02 Přerov I - Město jako zhotovitelem s účinností ode dne 18.02.2022 úpravu 

položkového ceníku prací a služeb platného od 1.1.2022, konkrétně po sobě jdoucích položek 

VN320005 až VN320020 a dále po sobě jdoucích položek VN320029 až VN320036 ve znění dle 

přílohy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2943/79/7/2022 Souhlas s umístěním stavby na nemovitém majetku statutárního města 

Přerova – na částech pozemků p.č. 426/9 a p.č. 426/18 oba v k.ú. 

Předmostí 

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

města Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Rekonstrukce 

a inovace zabezpečení areálu CROSS Arena Přerov - II. etapa“ na částech pozemků p.č. 426/18  a p.č. 

426/9 oba v k.ú. Předmostí a stavbu „Rekonstrukce mycích boxů v parkovišti závodních strojů“         

na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí, které budou realizovány stavebníkem spolkem AUTO 

KLUB PŘEROV – město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, 

jakožto vypůjčitelem výše uvedených pozemků včetně všech jejich součástí a příslušenství, s využitím 

finančních prostředků Dotačního programu: Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení       

v obcích Olomouckého kraje v roce 2022 s tím, že opravy, technické zhodnocení či rekonstrukce 

vypůjčeného majetku statutárního města Přerova pořízené z dotace v rámci této stavby budou 

realizovány do majetku statutárního města Přerova a současně se statutární město Přerov zavazuje,       

že takto získaný majetek si ponechá po dobu minimálně 10 let. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluven (Ing. Vrána). 

 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 11.25 – 11.30 hodin. 

 

 

 

Z účasti na jednání Rady města Přerova se omluvil pan Michal Zácha – je přítomno 9 radních. 
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8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2944/79/8/2022 Předfinancování ozdravného pobytu žáků ZŠ a MŠ Hranická                  

s ekologickým výukovým programem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předfinancování schváleného 

projektu Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 

14, IČ: 45180083, z Výzvy č. 6/2019 na podporu zajištění realizace ozdravných pobytů            

s ekologickým výukovým programem pro žáky v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 

vyhlášené Státním fondem životního prostředí České republiky, a to z rozpočtu statutárního 

města Přerova pro rok 2022 ve výši 115 500 Kč. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu                  

a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

690 342,1* + 115,5 690 457,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 115,5 115,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

61X Školská zařízení 46 444,7* + 115,5 46 560,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. ukládá příspěvkové organizaci Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14, bezodkladně po obdržení finančních prostředků od Státního fondu 

životního prostředí České republiky jako poskytovatele dotace vrátit finanční prostředky 

určené na předfinancování projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení, a to v plné výši      

na účet statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 2 omluveni (p. Zácha, Ing. Vrána). 
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2945/79/8/2022 Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb – žádost                     

o poskytnutí daru  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2 000 Kč na zajištění organizace Dějepisné 

soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky a uzavření darovací 

smlouvy mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem a subjektem Nadační fond 

GAUDEAMUS, IČ: 25228633, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, jako obdarovaným, 

pod podmínkou finančního krytí a uskutečnění akce. 

 

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 

690 340,1* + 2,0 690 342,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3299 610 Ostatní záležitosti vzdělávání (dar) 0,0 + 2,0 2,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 151,9* + 2,0 39 153,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

4. schvaluje použití znaku statutárního města Přerova Nadačním fondem GAUDEAMUS,         

za účelem prezentace města na velkoplošných obrazovkách v průběhu XXX. ročníku 

Dějepisné soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 2 omluveni (p. Zácha, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2946/79/8/2022 Hodnocení práce ředitelky školy zřizované statutárním městem Přerov 

před uplynutím 6 letého období na vedoucím pracovním místě  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Mgr. Petru Koubovi, vedoucí odboru 

sociálních věcí a školství Mgr. Romaně Pospíšilové a vedoucímu oddělení školství a mládeže         

Mgr. Petru Hrbkovi, provést hodnocení práce paní D.N., ředitelky Mateřské školy Přerov, Optiky 14, 

příspěvkové organizace v souladu s vnitřním předpisem č. 8/2019 Hodnocení práce ředitelů škol          
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a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov před uplynutím 6 letého období                  

na vedoucím pracovním místě. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 2 omluveni (p. Zácha, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

2947/79/8/2022 Přijetí peněžitého daru účelově určeného do vlastnictví příspěvkové 

organizace zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen (Ing. Navrátil), 2 omluveni (p. Zácha, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

2948/79/9/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

36,41 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 0576, 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. 1), s panem ***, za nájemné ve výši 1 444,- 

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. (1+0), o ploše 

29,26 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 2472, příslušném 

k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5734/100, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 

25 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní *** za nájemné ve výši 1 161,- 

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. (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 panem *** za nájemné ve výši 1 012,- Kč/měsíc 
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(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.  

 

 

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

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

2949/79/10/2022 Schválení darovací smlouvy na finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Přerov, jako dárcem a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje,         

se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, IČ 70885940, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je 

finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro účely požární ochrany. 

 

 

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

 

 

 

 

2950/79/10/2022 Vnitřní předpis č. .../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 1/2015 

Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,             

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2022, kterým se mění Vnitřní předpis 

č. 1/2015 Úhrada za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu         

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

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

 

 

 

 

2951/79/10/2022 Žádost o zapojení města do kampaně "Vlajka pro Tibet" 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje zapojení města Přerova do kampaně „Vlajka pro Tibet“    

a ukládá odboru vnitřní správy dne 10. března 2022 vyvěsit na budově radnice tibetskou vlajku. 

Odpovídá: Mgr. P. Karola 

Termín: 10.03.2022 

 

 

Hlasování:  
Pro: Mgr. Galová, Ing. Střelec, Mgr. Kouba, Mgr. Hýzl, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Dostal, 

Ing. Měřínský. 

Zdrželi se: Ing. Mazochová, Ing. Navrátil. 

Omluveni: pan Zácha, Ing. Vrána. 

 

 

 

 

2952/79/10/2022 Souhlas zřizovatele s uzavřením pronájmu nemovitého majetku            

a nebytových prostor na dobu delší než 12 měsíců  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi Kulturními a informačními 

službami města Přerova a subjektem MARADOST67 s. r.o., se sídlem Skryjova 1606/8, 

Husovice, 614 00 Brno, IČ: 02971534 - nájem nebytových prostor v objektu kina Hvězda, 

stavbě občanského vybavení č. p. 243, příslušné k části obce Přerov I – Město, která je 

součástí pozemku p. č. 2185/1 v k. ú. Přerov. Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře 

180,00 m2, které se nachází ve výše uvedené budově a které budou sloužit jako pivnice. 

Měsíční nájemné nebytových prostor se stanovuje ve výši 22 500 Kč + příslušná sazba DPH. 

 

2. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní a infomační služby města Přerova         

Mgr. Jaroslava Macíčka k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením výše 

uvedené smlouvy. 

 

 

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

 

 

 

 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 

 

Mgr. Hýzl: 

 Informace – městská sportovní hala musela být částečně uzavřena. Důvodem je poškození 

části podlahy, která musí projít opravou. Celou budovu navíc čeká komplexní prohlídka         

za přítomnosti projekční kanceláře  a statika. 
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Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

 Informace – radní obdrželi dne 2. února e-mailem Přehled kontrol nadřízených orgánů za rok 

2021. 

 

 

 

 

12. ZÁVĚR 

 

Náměstek primátora Mgr. Petr Kouba ukončil 79. schůzi Rady města Přerova dne 17. února 2022       

ve 12.15 hodin. 

 

V Přerově dne 17. února 2022 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kouba 

náměstek primátora statutárního města Přerova 

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 

 


