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ZÁPIS 

81. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 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 Návrh na personální změnu v komisi primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Pracovní skupina pro řešení parkovací politiky Ing. Navrátil 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem 
Přerov a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 

primátor 

6.2 Zpracování projektové dokumentace „Parkoviště ul. Bratrská“ primátor 

6.3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení 
ZŠ Přerov, Želatovská 8“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a 
schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Ing. Mazochová 
a 
Mgr. Kouba 

6.4 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 
řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1644/2021 na realizaci stavby „Oprava hygienických zařízení, 
Bratrská 709/34, Přerov 750 02“ 

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1136/2021 na realizaci stavby „Úprava silnice I/47 v místě 
napojení EMOS“ 

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo SML/1645/2021 na 
realizaci stavby „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice u 
Přerova“ 

Ing. Mazochová 

6.8 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa -uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, přeložka 
plynárenského zařízení  

Ing. Mazochová 

6.9 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-
zimní stadion“ – uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/1655/2021 – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 
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7. Majetkoprávní záležitosti   

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – části prostor budovy jiná 
stavba č.p. 2804, příslušné k části obce Přerov I -Město, která je 
součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov – AGEL, Střední 
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6675/1 a 
p.č. 6675/3 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 62, p.č. 63, 
p.č. 200, p.č. 201, p.č. 202, p.č. 203, p.č. 415, p.č. 416, p.č. 417 vše 
v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na nájem pozemků p.č. 894 
a p.č. 887 oba v k.ú. Henčlov  

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku 
p.č. 3803/2 v  k.ú. Přerov a zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 3803/2 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.3 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 1481, p.č. 1483 a p.č. 1485 vše v k.ú. Dluhonice - 
dohoda o skončení pachtu 

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – 
služebnosti na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 6774/2, 6786/1, 4672/1, 1784, 5114, 
4394/1, 4394/63, 4394/67, 4387/1 a 4397, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1042/1, 5738/1, 
5744/1, 5745/1, 5746/1, 5746/3, 5747/1, 5747/3, 5747/13, 5751, 
5752 a 5826/5, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.3 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 994/17, 1006/2, 
1018/1, 4975, 4978/4, 5072/8, 5072/9, 6034/6, 6857/2, vše v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

7.7.4 Zrušení věcného břemene na nemovitých věcech v majetku 
statutárního města Přerova - zřízeného k tíži pozemků p.č. 890/1, 
p.č. 896/1, p.č. 896/3 vše v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

7.7.5 Zrušení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech ve 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemcích p.č. 5088/3, p.č. 
6850/5, oba v k.ú. Přerov, a zřízení věcného břemene - služebnosti 
na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemcích p.č. 4943/1, p.č. 5087, p.č. 5088/3 a p.č. 6850/5, vše v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

7.9.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 
– osobního automobilu SUZUKI IGNIS 

p. Zácha 
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7.12.1 Právo provést stavbu s názvem „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice 
– Přerov“ na nemovitých věcech v majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 4135/16, 7279/44, 6633/1, 6653, 7279/43, 
7167/48, 7167/19, 7167/54, 7167/58, 7167/10, 7160/4, 7160/3, 
7167/11, 7167/63, 7167/64 v k.ú. Přerov, p.č. 548/88, 474/2, 
548/64, 481/2 v k.ú. Lověšice u Přerova, p.č. 2176/2, 1477/1, 
2176/29 (2176/62), 1660, 1602/2 v k.ú. Bochoř, p.č. 1016/3, 1316, 
1145/41 v k.ú. Dluhonice a p.č. 541/1 (541/3), 633/11 (633/70), 245, 
633/40 (633/69), 633/42 (633/89), 633/10 (633/67), st. 557/3 (st. 
557/5) v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

7.12.2 SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH 
KOMUNIKACÍ č. VPIC/MS/2022/00028 

p. Zácha 

7.13.1 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci p. Zácha 

7.13.2 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení  p. Zácha 

7.13.3 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení p. Zácha 

7.13.4 Návrh na uzavření nájemní smlouvy – materiál na stůl p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací sestavených 
ke dni 31. 12. 2021 

Mgr. Kouba 

8.2 Úprava platu ředitelky Městské knihovny    Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - DPS Mgr. Kouba 

9.2 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 
služeb města Přerova, p. o. – Domov pro seniory. 

Mgr. Kouba 

9.3 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu denního stacionáře a 
osobní asistence střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. 
– Denní pobyt. 

Mgr. Kouba 

9.4 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 
služeb města Přerova, p. o. – Pečovatelská služba. 

Mgr. Kouba 

9.5 Změna úhrad za pobyt a stravu při poskytování výchovné péče o 
děti střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Městské 
jesle v dětské skupině Kuřátka a Koťátka.  

Mgr. Kouba 

9.6 Obec přátelská rodině 2022 – materiál na stůl Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Program prevence kriminality 2022 Mgr. Kouba 

10.2 Návrh na uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového 
příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do 
Městské policie Přerov 

primátor 

10.3 Kronika města Přerova za rok 2019 primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:  primátor Ing. Petr Měřínský 

  

 

 

 

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

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

Střelec, Ing. Petr Vrána, Michal Zácha. 

 

 

 

 

Omluveni:  Mgr. Lada Galová 

 

  

 

     

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch  - tajemník MMPr 

Ing. Daniela Novotná  - vedoucí Kanceláře primátora  

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

 

 

 

 

Zapisovatelka:  Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Jednání 81. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 24. března 2022 

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

za přítomnosti 10 členů rady. 

Omluvena: Mgr. Lada Galová 

 

Rada města Přerova byla schopna se právoplatně usnášet.  
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2. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský: 

 OVĚŘOVATEL: 

Za ověřovatele navrhl Ing. Tomáše Dostala. 

 

 PROGRAM: 

 VÝMĚNA materiálů: 

6.6 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele SML/1136/2021 na 

realizaci stavby „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ 

6.7  Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo SML/1645/2021 na realizaci stavby 

„Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice u Přerova“ 

 

 NOVÉ materiály: 

6.9  Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ – 

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/1655/2021 

7.13.4  Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

9.6    Obec přátelská rodině 2022 

 

 

Hlasování o doplněném programu a ověřovateli: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

2978/81/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 81. schůze Rady města 

Přerova konané dne 24. března 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 81. schůze Rady města Přerova konané dne 24. března 2022, 

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze Rady města 

Přerova. 

 

 

 

 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

2979/81/3/2022 Návrh na personální změnu v komisi 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností k 31. 3. 2022 z funkce členky Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

Mgr. Markétu Boudovou, 

 

2.  jmenuje s účinností od 1. 4. 2022 do funkce členky Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

paní Ivanu Košutkovou. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

2980/81/4/2022 Rozpočtové opatření č. 5 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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). 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

2981/81/5/2022 Pracovní skupina pro řešení parkovací politiky 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr zřízení pracovní skupiny na řešení parkovací 

politiky. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2982/81/6/2022 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem 

Přerov a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu                

ve věcech majetkových 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárním městem Přerov a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. I.L., 
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ředitelka odboru Odloučené pracoviště Přerov, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019,         

v platném znění. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2983/81/6/2022 Zpracování projektové dokumentace „Parkoviště ul. Bratrská“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy stavby " Parkoviště ul. Bratrská " 

 

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

povolení a realizaci stavby vč. vydání všech souvisejících dokumentů pro přípravu stavby 

parkovacích míst. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2984/81/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ 

Přerov, Želatovská 8“ – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora a Mgr.  Petr Kouba, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“, 

zadávané v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

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

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

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

 

2. rozhodla, že vybraným dodavatelem na plnění podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce 

rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“, je účastník zadávacího řízení 

společnost KERAMO D – Dohorák s.r.o., se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice,                 

IČ: 27716104, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je současně 

nabídkou, která respektuje stanovené zadávací podmínky, 

 

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

a společností KERAMO D – Dohorák s.r.o., se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ: 
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27716104, jako zhotovitelem, veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních 

zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8“. 

              

Cena za plnění bude činit: 17 448 451,26 Kč bez DPH, tj. 21 112 626,03 Kč včetně 21 % 

DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem          

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

na základě jejího pověření usnesením 78. Rady města Přerova č. usnesení 2881/78/6/2022       

ze dne 27. 1. 2022. 

 

Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření 

smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se 

na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí a současně splnil stanovené zadávací 

podmínky. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2985/81/6/2022 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově           

v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového 

řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

„Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“, dle příloh č. 1 a 2,  

 

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

„Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“, v souladu s ustanovením § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve 

znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění Vnitřního předpisu č. 13/2019, tj. schvaluje 

uveřejnění „Výzvy k podání nabídek“ na profilu zadavatele, kterou zadavatel vyzývá k podání 

nabídky neomezený počet dodavatelů a odeslání „Výzvy k podání nabídek“ níže uvedeným 

dodavatelům,  

 

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

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

 

4. ustanovuje dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění 
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Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele Ing. Bohumír Střelec zástupce zadavatele 
Aleš Zobaník odborník/Hydro - eko 

projekce, s. r. o 
Svatava Doupalová odborník 

Jiří Raba odborník/věcný gestor Ing. Petra Hirschová odborník/věcný gestor 

  
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

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

veřejných zakázek a dotací  

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů,  

 

6. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu,  

 

7. potvrzuje rozhodnutí, kterým na své 65. schůzi konané dne 24.6.2021, usnesením                   

č. 2382/65/6/2021, bod 7a., rozhodla o realizaci akce „Retence dešťových vod na Městském 

hřbitově v Přerově“ pouze za podmínky získání finanční dotační podpory min. ve výši 70 % 

celkových způsobilých výdajů, při zohlednění výjimek projektů obsahujících kombinace 

opatření s různou výší podpory a při zohlednění způsobu stanovené formy propočtu konečné 

výše podpory⁕ 

 (⁕V případě revokace výše uvedeného usnesení je nutno usnesení na místě doplnit        

o bod, kterým RM současně uloží z návrhu smlouvy vypustit z čl. XVII, bod 3., viz dále 

„Důvodová zpráva“)  
 

 

Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (p. Zácha), 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2986/81/6/2022 Schválení dodatku č. 2 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. 2 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. 

 

Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění (tj. realizace méněprací a víceprací)            

a prodloužení termínu plnění o 22 kalendářních dnů. Hodnota původního závazku ze smlouvy ve znění 

dodatku č. 1 se dodatkem č. 2 zvyšuje o 212 595,69 Kč bez DPH, a cena za plnění se dodatkem č. 2 

mění z původní ceny 2 106 233,17 Kč bez DPH na konečnou cenu 2 350 744,26 Kč bez DPH.  
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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 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2987/81/6/2022 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

SML/1136/2021 na realizaci stavby „Úprava silnice I/47 v místě 

napojení EMOS“ 

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/1136/2021, č. smlouvy zhotovitele 202124, ze dne 9. 8. 2021, na realizaci stavby 

„Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“, se zhotovitelem SISKO spol. s r.o., se sídlem Velká 

Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47155558, 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 144 001,64 Kč bez DPH, z původní ceny 4 685 233,65 Kč bez DPH 

sjednané ve smlouvě, na konečnou cenu 4 829 235,29 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 2292/63/6/2021 ze dne 27. 5. 2021. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2988/81/6/2022 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo SML/1645/2021              

na realizaci stavby „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice     

u Přerova“ 

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. SML/1645/2021 ze dne 20. 12. 2021, na realizaci stavby „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k.ú. 

Kozlovice u Přerova“, se zhotovitelem ZJS - Realizace staveb s.r.o., se sídlem Kratochvílova 128/41, 

750 02 Přerov, IČ: 28611942, dle přílohy č. 3.  
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Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce a méněpráce). Cena za plnění   

se dodatkem č. 1 zvyšuje o 83 190,21 Kč bez DPH, z původní ceny 842 932,20 Kč bez DPH sjednané 

ve smlouvě, na konečnou cenu 926 122,41 Kč bez DPH.  

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/1645/2021 

mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem náměstkyně primátora Ing. Hany 

Mazochové, na základě jejího pověření usnesením Rady města Přerova, č. usnesení 2581/70/6/2021   

ze dne 23. 9. 2021. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2989/81/6/2022 Regenerace sídliště Přerov - Dvořákova I. etapa -uzavření smlouvy        

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, přeložka plynárenského 

zařízení  

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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene                             

č. 8800105272_1/BVB/P související se stavbou "Regenerace sídliště Přerov – Dvořákova        

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

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

IČ 00301825, se sídlem Bratrská 34, Přerov, PSČ 750 11 jako stavebníkem. 

 

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

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2990/81/6/2022 Veřejná zakázka „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-

zimní stadion“ – uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo                        

č. SML/1655/2021 

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. SML/1655/2021 ze dne 13. 12. 2021 mezi Statutárním městem Přerov, jako objednatelem,                

a obchodní společností PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873, 

jako zhotovitelem dle přílohy č. 1. 
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Předmětem Dodatku č. 1 je změna účinnosti smlouvy. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo                             

č. SML/1655/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, bude realizováno podpisem pověřené 

náměstkyně Ing. Hany Mazochové na základě jejího pověření usnesením 67. Rady města Přerova 

usnesení č. 2456/67/6/2021 ze dne 3. 8. 2021. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

Přerova. 

 

2991/81/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – části prostor budovy jiná 

stavba č.p. 2804, příslušné k části obce Přerov I -Město, která je 

součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov – AGEL, Střední 

zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov – změnu předmětu 

nájmu a  změnu výše nájemného sjednané v nájemní smlouvě ze dne 30.9.2020, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 24.5.2021, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a společností AGEL 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o., se sídlem Ostrava, Koblov, 

Antošovická 107/55, IČ 02560739 jako nájemcem na prostory v budově jiná stavba č.p. 2804, 

příslušné k části obce Přerov I -Město, která je součástí pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov o celkové 

výměře 590,72 m2 situované v přízemí a 1. patře, a to tak že: 

- původní předmět nájmu - prostory o celkové výměře 590,72 m2 situované v přízemí a 1. patře          

se rozšíří o prostory o celkové výměře 641,60 m2  situované ve 2. patře a 3. patře, 

- původní výše nájemného 177.216,-Kč/rok bez DPH se změní na novou výši nájemného 369.696,- 

Kč/rok bez DPH, tj. 300,-Kč/m2/rok, a to vše s účinností od 1.8.2022. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2992/81/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6675/1 a p.č. 

6675/3 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6675/1 trvalý travní porost o výměře cca       

130 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6675/1 trvalý travní porost o výměře cca       

120 m2 a pozemku p.č. 6675/3 trvalý travní porost v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2993/81/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     

z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 62, p.č. 63, p.č. 

200, p.č. 201, p.č. 202, p.č. 203, p.č. 415, p.č. 416, p.č. 417 vše v k.ú. 

Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

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

úplatný převod pozemků p.č. 62 zahrada o výměře 652 m2, p.č. 63 orná půda o výměře       

1327 m2, p.č. 200 zahrada o výměře 1489 m2, p.č. 201 ostatní plocha o výměře 203 m2, p.č. 

202 ostatní plocha o výměře 779 m2, p.č. 203 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2,          

na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, příslušná k části obce Přerov XII-

Žeravice, p.č. 415 ostatní plocha o výměře 666 m2, p.č. 416 zastavěná plocha a nádvoří           

o výměře 46 m2, na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, p.č. 417 ostatní plocha 

o výměře 683 m2 a stavby občanského vybavení č.p. 184, příslušné k části obce Přerov XII-

Žeravice, vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli 1. 

 

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

úplatný převod pozemků p.č. 62 zahrada o výměře 652 m2, p.č. 63 orná půda o výměře       

1327 m2, p.č. 200 zahrada o výměře 1489 m2, p.č. 201 ostatní plocha o výměře 203 m2, p.č. 

202 ostatní plocha o výměře 779 m2, p.č. 203 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2,          

na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, příslušná k části obce Přerov XII-

Žeravice, p.č. 415 ostatní plocha o výměře 666 m2, p.č. 416 zastavěná plocha a nádvoří           

o výměře 46 m2, na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, p.č. 417 ostatní plocha 

o výměře 683 m2 a stavby občanského vybavení č.p. 184, příslušné k části obce Přerov XII-

Žeravice, vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli 1. 

 

 

VARIANTA II.: 

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

úplatný převod pozemků p.č. 62 zahrada o výměře 652 m2, p.č. 63 orná půda o výměře        

1327 m2, p.č. 200 zahrada o výměře 1489 m2, p.č. 201 ostatní plocha o výměře 203 m2, p.č. 

202 ostatní plocha o výměře 779 m2, p.č. 203 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2,          

na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, příslušná k části obce Přerov XII-

Žeravice, p.č. 415 ostatní plocha o výměře 666 m2, p.č. 416 zastavěná plocha a nádvoří           

o výměře 46 m2, na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, p.č. 417 ostatní plocha 
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o výměře 683 m2 a stavby občanského vybavení č.p. 184, příslušné k části obce Přerov XII-

Žeravice, vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli 2. 

 

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

úplatný převod pozemků p.č. 62 zahrada o výměře 652 m2, p.č. 63 orná půda o výměře       

1327 m2, p.č. 200 zahrada o výměře 1489 m2, p.č. 201 ostatní plocha o výměře 203 m2, p.č. 

202 ostatní plocha o výměře 779 m2, p.č. 203 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2,          

na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, příslušná k části obce Přerov XII-

Žeravice, p.č. 415 ostatní plocha o výměře 666 m2, p.č. 416 zastavěná plocha a nádvoří           

o výměře 46 m2, na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, p.č. 417 ostatní plocha 

o výměře 683 m2 a stavby občanského vybavení č.p. 184, příslušné k části obce Přerov XII-

Žeravice, vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli 2. 

 

 

VARIANTA III. 

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

úplatný převod pozemků p.č. 62 zahrada o výměře 652 m2, p.č. 63 orná půda o výměře       

1327 m2, p.č. 200 zahrada o výměře 1489 m2, p.č. 201 ostatní plocha o výměře 203 m2, p.č. 

202 ostatní plocha o výměře 779 m2, p.č. 203 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2,          

na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, příslušná k části obce Přerov XII-

Žeravice, p.č. 415 ostatní plocha o výměře 666 m2, p.č. 416 zastavěná plocha a nádvoří           

o výměře 46 m2, na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, p.č. 417 ostatní plocha 

o výměře 683 m2 a stavby občanského vybavení č.p. 184, příslušné k části obce Přerov XII-

Žeravice, vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova a uložit Radě města 

Přerova schválit podmínky a vyhlášení výběrového řízení na prodej těchto nemovitých věcí      

z majetku statutárního města Přerova. 

 

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

úplatný převod pozemků p.č. 62 zahrada o výměře 652 m2, p.č. 63 orná půda o výměře       

1327 m2, p.č. 200 zahrada o výměře 1489 m2, p.č. 201 ostatní plocha o výměře 203 m2, p.č. 

202 ostatní plocha o výměře 779 m2, p.č. 203 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2,          

na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, příslušná k části obce Přerov XII-

Žeravice, p.č. 415 ostatní plocha o výměře 666 m2, p.č. 416 zastavěná plocha a nádvoří           

o výměře 46 m2, na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184, p.č. 417 ostatní plocha 

o výměře 683 m2 a stavby občanského vybavení č.p. 184, příslušné k části obce Přerov XII-

Žeravice, vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

VARIANTA IV.: 

1. bere na vědomí usnesení Komise pro majetkové záležitosti přijaté na jejím 33. zasedání dne 

12.1.2022, kdy odložila projednání záležitosti do doby převodu pozemků p.č. 197 zastavěná 

plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba garáž bez čp/če, p.č. 196 ostatní plocha, p.č. 198 

zastavěná plocha nádvoří, na kterém stojí stavba občanského vybavení č.p. 184 příslušná        

k části obce Přerov XII-Žeravice, p.č. 199 ostatní plocha, p.č. 195 zahrada a p.č. 194 ostatní 

plocha, vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Teprve následně budou řešeny podmínky využití pozemků v dané lokalitě a převod zájemcům. 

 

2. ukládá odboru správy majetku zahájit jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových ve věci převodu pozemků p.č. 197 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí 

stavba garáž bez čp/če, p.č. 196 ostatní plocha, p.č. 198 zastavěná plocha nádvoří, na kterém 

stojí stavba občanského vybavení č.p. 184 příslušná k části obce Přerov XII-Žeravice, p.č. 199 

ostatní plocha, p.č. 195 zahrada a p.č. 194 ostatní plocha, vše v k.ú. Žeravice do majetku 

statutárního města Přerova. 

 



15 

 

Navrhovatel materiálu pan Zácha: 

- Doporučil variantu IV. usnesení:  

 

 

Hlasování o variantě IV. usnesení: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2994/81/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 437 dle geometrického plánu č. 367-40/2021 označené jako díl „a“                

o výměře 31 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do majetku pana J***P***, 

bytem *** za kupní cenu 9.300,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem 

DPH.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2995/81/7/2022 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 

uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na nájem pozemků p.č. 894       

a p.č. 887 oba v k.ú. Henčlov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy uzavřené dne 

2.5.2006 mezi statutárním městem Přerova (jako pronajímatelem) a Ing. Janem Manou, místem 

podnikání Zakladatelů 55/42, Přerov VIII – Henčlov, 750 02 Přerov IČ: 48769428 (jako nájemcem), 

kdy předmětem dodatku je zúžení předmětu nájmu o pozemek p.č. 894/2 orná půda o výměře          

1210 m2, a s tím související úprava výše nájemného které nově činí 1.560,- Kč ročně, a to s účinností 

od 31.3.2022. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasoval (Mgr. Navařík, Ph.D.), 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2996/81/7/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 

3803/2 v k.ú. Přerov a zřízení věcného břemene - služebnosti               

ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 3803/2         

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem částí pozemku p.č. 3803/2 ostatní plocha, silnice     

o výměře celkem cca 12 m2  v k.ú. Přerov statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je provádění 

stavby „Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově“ a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti 

odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat veřejné osvětlení a s tím 

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

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

opravami, provozováním a odstraněním stavby veřejného osvětlení k  tíži pozemku p.č. 3803/2 v k.ú. 

Přerov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a,              

IČ: 60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření nájemní smlouvy a smlouvy         

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem se sídlem Olomouc-Hodolany, 

Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným) a statutárním městem Přerov 

(jako nájemcem a budoucím oprávněným).  

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

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

(dle toho, který z těchto skutečností nastane jako první) maximálně však na dobu 1 rok, výše 

nájemného bude činit 49,- Kč/m2/rok, minimálně 300,- Kč za celé období. Věcné břemeno - 

služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene - 

služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně však ve výši 1.000,- Kč,            

a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude 

uzavřena po splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

„Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově“, po vyhotovení geometrického plánu na zaměření rozsahu 

služebnosti a znaleckého posudku na stanovení jednorázové úhrady za zřízení služebnosti. Náklady 

spojené se zřízením služebnosti uhradí statutární město Přerov. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2997/81/7/2022 Pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 1481, p.č. 1483 a p.č. 1485 vše v k.ú. Dluhonice - dohoda 

o skončení pachtu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o skončení pachtu dle pachtovní 

smlouvy na užívání pozemků p.č. 1481 orná půda o výměře 976 m2, p.č. 1483 orná půda o výměře 

1006 m2 a p.č. 1485 orná půda o výměře 7517 m2 vše v k.ú. Dluhonice uzavřené dne 29.11.2017 mezi 

statutárním městem Přerov (jako propachtovatelem) a Ing. Dominikem Jurečkou, IČ: 66180562, 

místem podnikání Kokory 415, 75105 (jako pachtýřem). Pacht skončí dnem 25.3.2022. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 
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2998/81/7/2022 Právo provést stavbu, nájem a zřízení věcného břemene – služebnosti 

na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6774/2, 6786/1, 4672/1, 1784, 5114, 4394/1, 4394/63, 

4394/67, 4387/1 a 4397, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „Přerov, PR_3402-PR_3400, HDPE+ZOK+VNk, číslo stavby 

IE-12-8007988“ na pozemku p.č. 6774/2, 6786/1, 4672/1, 1784, 5114, 4394/1, 4394/63, 

4394/67, 4387/1 a 4397, vše v k.ú. Přerov, v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat podzemní kabelové vedení VN 22kV včetně 

optického sdělovacího vedení a s tím spojené omezení povinného, spočívající v povinnosti  

strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatížené 

nemovité věci, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce              

a odstranění podzemního kabelového vedení VN 22kV včetně optického sdělovacího vedení     

k tíži pozemku p.č. 6774/2, 6786/1, 4672/1, 1784, 5114, 4394/1, 4394/63, 4394/67, 4387/1       

a 4397, vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova, a to ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 a uzavřít Smlouvu o právu 

provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 

Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti,         

a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035, jako 

stavebníkem, nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

2999/81/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                 

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1042/1, 5738/1, 

5744/1, 5745/1, 5746/1, 5746/3, 5747/1, 5747/3, 5747/13, 5751, 5752          

a 5826/5, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení 

a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními 

prostředky na služebné pozemky za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné opravy, 

stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění plynárenského zařízení,    

k tíži pozemků p.č. 1042/1, 5738/1, 5744/1, 5745/1, 5746/1, 5746/3, 5747/1, 5747/3, 5747/13, 5751, 

5752 a 5826/5, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi 

Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 00301825, jako povinným 

ze služebnosti, společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,      

IČ 27295567, jako oprávněným ze služebnosti a Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, jako investorem. Služebnost bude zřízena         

na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úhradu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem. 
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Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, jednorázovou úhradu       

za zřízení služebnosti a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru 

nemovitostí uhradí investor. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3000/81/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                  

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 994/17, 1006/2, 

1018/1, 4975, 4978/4, 5072/8, 5072/9, 6034/6, 6857/2, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na služebných pozemcích optický kabel           

a sdělovací kabel a v povinnosti povinného ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému                     

ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd v nezbytném rozsahu dopravními          

a mechanizačními prostředky na služebné pozemky za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné opravy, stavebních úprav, modernizace, zlepšení kapacity, rekonstrukce a odstranění 

optického kabelu a sdělovacího kabelu, k tíži pozemků p.č. 994/17, 1006/2, 1018/1, 4975, 4978/4, 

5072/8, 5072/9, 6034/6, 6857/2, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o., se sídlem 

Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 03213595 a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 

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

povinným ze služebnosti, společností Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 

Praha 4, IČ 03213595, jako oprávněným ze služebnosti a Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, jako investorem. Služebnost bude zřízena         

na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úhradu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem. 

Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, jednorázovou úhradu      

za zřízení služebnosti a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru 

nemovitostí uhradí investor. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasovala (Ing. Mazochová), 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3001/81/7/2022 Zrušení věcného břemene na nemovitých věcech v majetku 

statutárního města Přerova - zřízeného k tíži pozemků p.č. 890/1, p.č. 

896/1, p.č. 896/3 vše v k.ú. Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zrušení věcného břemene chůze a jízdy zřízeného k tíži 

pozemků p.č. 890/1 ostatní plocha, p.č. 896/1 ostatní plocha a p.č. 896/3 ostatní plocha vše v k.ú. 

Henčlov, ve vlastnictví statutárního města Přerova, ve prospěch J*** Ch***, bytem *** a A*** 

Ch***, bytem ***, spočívajícího v právu oprávněných vstupovat a vjíždět na části služebných 

pozemků, které jsou vymezeny geometrickým plánem č. 346-71/2010 ze dne 28.7.2010 a v povinnosti 

povinného strpět výkon tohoto práva ze strany oprávněných a uzavření dohody o zrušení věcného 

břemene mezi statutární městem Přerov, jako povinným z věcného břemene, a J*** Ch***bytem *** 
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a A*** Ch***, bytem ***, jako oprávněnými. Věcné břemeno bylo vloženo do katastru nemovitostí 

na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 23.5.2011 v řízení sp.zn.       

V-3878/2011-808 s právními účinky vkladu práva k 22.9.2011.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasovala (Ing. Mazochová), 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3002/81/7/2022 Zrušení věcného břemene – služebnosti na nemovitých věcech ve 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemcích p.č. 5088/3, p.č. 

6850/5, oba v k.ú. Přerov, a zřízení věcného břemene - služebnosti na 

nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemcích p.č. 4943/1, p.č. 5087, p.č. 5088/3 a p.č. 6850/5, vše v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zrušení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle ust. § 1267 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zřízené na základě 

smlouvy o zřízení služebnosti č. MMPr/SML/0591/2020, kterou dne 26.3.2020 uzavřely 

statutární město Přerov jako povinný a společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,            

IČ 47674521, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako oprávněný k tíži 

služebných pozemků p.č. 5088/3 a p.č. 6850/5, oba v k.ú. Přerov, na jejímž základě byl 

povolen vklad věcného břemene do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-1575/2020-808          

s právními účinky vkladu práva k 30.3.2020, a spočívající v právu oprávněného zřídit               

a provozovat kanalizaci na částech služebných pozemků p.č. 5088/3 a p.č. 6850/5, oba v k.ú. 

Přerov, které jsou vymezeny geometrickým plánem č. 7056-56/2019 ze dne 12.11.2019,           

a v povinnosti povinného strpět uložení a provozování kanalizace na výše uvedených částech 

služebných pozemků, včetně práva chůze a jízdy oprávněného spočívajícího ve vstupu, 

vjíždění všemi dopravními prostředky a stavebními mechanismy na výše uvedené části 

služebných pozemků v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, modernizací, rekonstrukcí 

popř. odstraněním kanalizace. 

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti dle ust. § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v právu oprávněného zřídit           

a provozovat kanalizaci na/v služebných pozemcích p.č. 4943/1, p.č. 5087, p.č. 5088/3 a p.č. 

6850/5, vše v k.ú. Přerov a v povinnosti povinného výkon tohoto práva strpět a umožnit 

oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd všemi dopravními prostředky    

a stavebními mechanismy na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, 

opravami, údržbou, modernizací, rekonstrukcí a případným odstraněním kanalizace a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako 

vlastníkem služebných pozemků (povinným) a společností Vodovody a kanalizace Přerov, 

a.s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako vlastníkem 

kanalizace (oprávněným). Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena 

na dobu neurčitou a bezúplatně. Rozsah věcného břemene - služebnosti na služebných 

pozemcích p.č. 4943/1, p.č. 5087, p.č. 5088/3 a p.č. 6850/5, vše v k.ú. Přerov, je vymezen 

geometrickým plánem č. 7379-212/2021 ze dne 14.10.2021. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 
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3003/81/7/2022 Podnájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov  –  

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

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

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním objektu občanského vybavení č.p. 1134, 

příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 4726 (restaurace Michalov)       

s vedlejší stavbou, pozemku p.č. 4726 zast. pl. a nádvoří o výměře 830 m2, části pozemku p.č. 4724/1 

ost. pl. - zpevněná plocha před budovou restaurace o výměře 526 m2 vše v k.ú. Přerov a movitých věcí 

do podnájmu společnosti PASTILLE s.r.o., se sídlem Olomouc-Hodolany, Tovární 1197/42a,             

IČ 03546497, když nájemcem nemovitostí je společnost Pivovary CZ Group a.s., se sídlem Přerov       

I-Město, Komenského 3622/33a, IČ 09720618. Účelem podnájmu bude využití nemovitostí                  

k provozování hostinské činnosti s možností organizování kulturních a sportovních akcí. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3004/81/7/2022 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – 

osobního automobilu SUZUKI IGNIS 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movité věci – osobního automobilu 

Suzuki Ignis, inv. č. 442-00007372, z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví pana J.R.     

za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 44.400,- Kč a uzavření kupní smlouvy. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3005/81/7/2022 Právo provést stavbu s názvem „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – 

Přerov“ na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 4135/16, 7279/44, 6633/1, 6653, 7279/43, 7167/48, 7167/19, 

7167/54, 7167/58, 7167/10, 7160/4, 7160/3, 7167/11, 7167/63, 7167/64      

v k.ú. Přerov, p.č. 548/88, 474/2, 548/64, 481/2 v k.ú. Lověšice                 

u Přerova, p.č. 2176/2, 1477/1, 2176/29 (2176/62), 1660, 1602/2 v k.ú. 

Bochoř, p.č. 1016/3, 1316, 1145/41 v k.ú. Dluhonice a p.č. 541/1 (541/3), 

633/11 (633/70), 245, 633/40 (633/69), 633/42 (633/89), 633/10 (633/67), 

st. 557/3 (st. 557/5) v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi 

Statutárním městem Přerov, jako vlastníkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako stavebníkem, 
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jejímž předmětem je souhlas s umístěním stavby s názvem „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – 

Přerov“ na nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4135/16, p.č. 

7279/44, p.č. 6633/1, p.č. 6653, p.č. 7279/43, p.č. 7167/48, p.č. 7167/19, p.č. 7167/54, p.č. 7167/58, 

p.č. 7167/10, p.č. 7160/4, p.č. 7160/3, p.č. 7167/11, p.č. 7167/63, p.č. 7167/64 v k.ú. Přerov, p.č. 

548/88, p.č. 474/2, p.č. 548/64, p.č. 481/2 v k.ú. Lověšice u Přerova, p.č. 2176/2, p.č. 1477/1, p.č. 

2176/29 (nově dle GP p.č. 2176/62), p.č. 1660, p.č. 1602/2 v k.ú. Bochoř, p.č. 1016/3, p.č. 1316, p.č. 

1145/41 v k.ú. Dluhonice a p.č. 541/1 (nově dle GP p.č. 541/3), p.č. 633/11 (nově dle GP p.č. 633/70), 

p.č. 245, p.č. 633/40 (nově dle GP p.č. 633/69), p.č. 633/42 (nově dle GP p.č. 633/89), p.č. 633/10 

(nově dle GP p.č. 633/67), p.č. st. 557/3 (nově dle GP p.č. st. 557/5) v k.ú. Předmostí, v rozsahu dle 

předložené dokumentace. 

Právo stavebníka provést stavbu bude založeno bezúplatně, veškeré práce a investiční náklady stavby 

budou hrazeny stavebníkem. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3006/81/7/2022 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací              

č. VPIC/MS/2022/00028 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy číslo: č. VPIC/MS/2022/00028            

o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, která bude dotčena projektovanou stavbou 

„Most ev. č. Př-Pen-M02 na ul. U Koupaliště v Přerově XIII - Penčicích“ mezi společností CETIN a.s. 

IČ 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  a Statutárním městem 

Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, Přerov jako stavebníkem ve znění přílohy č.1. a to za 

předpokladu finančního krytí. 

Odpovídá: Ing. M. Dohnal 

Termín: 31.05.2022 

 

Hlasování: 9 pro, 1 nehlasoval (Ing. Vrána), 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3007/81/7/2022 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

a převod na podrozvahový účet pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním 

bytu, vyúčtování služeb, soudních poplatcích a poplatku a úroku z prodlení k datu 25.04.2022 v částce 

69.643,00 Kč za panem J.K., bývalým nájemcem bytu v objektu k bydlení, příslušném k části obce 

Přerov I – Město. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 
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3008/81/7/2022 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

a převod na podrozvahový účet pohledávky na poplatku a úroku z prodlení spojeném s užíváním bytu 

v částce 110.459,00 Kč za panem K.S., bývalým nájemcem bytu v objektu k bydlení, příslušném          

k části obce Přerov I – Město. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3009/81/7/2022 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

a převod na podrozvahový účet pohledávky na poplatku a úroku z prodlení v částce 60.906,00 Kč       

za paní M.M., bývalou nájemkyní bytu v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I – Město. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3010/81/7/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu (2+1), o ploše pro 

nájem 62,18 m2, v budově č.p. 2551, příslušném k části obce Přerov I – město, na pozemku parc. č. 

5739/1, v k.ú. Přerov, Jižní čtvrť II čo. 15 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní H.K.,     

za nájemné ve výši 4352,-- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno             

o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30.9.2022 s možností 

prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 
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8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3011/81/8/2022 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací sestavených        

ke dni 31. 12. 2021 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje roční účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Přerov sestavené ke dni 31. 12. 2021, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,            

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, 

 

2. schvaluje výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Přerov dle návrhů uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to              

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,           

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3012/81/8/2022 Úprava platu ředitelky Městské knihovny    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje s účinností od 1. 4. 2022 přiznání osobního příplatku 

ředitelce Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, paní Mgr. E.H. v rozsahu uvedeném     

v důvodové zprávě. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

3013/81/9/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - DPS 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního 

určení  (1+1), o ploše 52,97 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, 
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příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 6774/3, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 

18 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní *** za nájemné ve výši 2 101,- Kč/měsíc 

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

přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného budou nájemci hradit 

služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3014/81/9/2022 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 

služeb města Přerova, p. o. – Domov pro seniory 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady služeb domova pro seniory poskytované 

střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Domov pro seniory dle přílohy důvodové zprávy, 

a to s účinností od 01.04.2022. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 01.04.2022 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3015/81/9/2022 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu denního stacionáře           

a osobní asistence střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – 

Denní pobyt 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady za základní a fakultativní činnosti při 

poskytování sociálních služeb denního stacionáře a osobní asistence poskytovaných střediskem 

Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Denní pobyt dle přílohy důvodové zprávy, a to s účinností od 

01.04.2022. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 01.04.2022 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 
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3016/81/9/2022 Změna úhrad za poskytnutou sociální službu střediskem Sociálních 

služeb města Přerova, p. o. – Pečovatelská služba 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady služeb pečovatelské služby poskytované 

střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Pečovatelská služba dle přílohy důvodové zprávy, 

a to s účinností od 01.04.2022. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 01.04.2022 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3017/81/9/2022 Změna úhrad za pobyt a stravu při poskytování výchovné péče o děti 

střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Městské jesle          

v dětské skupině Kuřátka a Koťátka 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Úhrady služeb za pobyt a stravu při poskytování 

výchovné péče o děti střediskem Sociálních služeb města Přerova, p. o. – Městské jesle v dětské 

skupině Kuřátka a Koťátka dle přílohy důvodové zprávy, a to s účinností od 01.04.2022. 

Odpovídá: Mgr. Jana Žouželková 

Termín: 01.04.2022 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3018/81/9/2022 Obec přátelská rodině 2022 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti (přihlášky) o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ČR ze státního 

rozpočtu na realizaci aktivit pro rodiny na místní úrovni pro rok 2022 pro I. dotační oblast       

v soutěži „Obec přátelská rodině“ v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“. Žádost 

o dotaci (přihláška) vč. příloh je přílohou důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje primátora statutárního města Přerova, Ing. Petra Měřínského, podpisem žádosti         

o dotaci vč. příloh dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 
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10. RŮZNÉ 

3019/81/10/2022 Program prevence kriminality 2022 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje tři projekty z oblasti prevence kriminality, a sice: 

1. Přerov – asistent prevence kriminality - 2022 

2. Přerov - modernizace a rozšíření MKDS - 2022 

3. Přerov - domovník - preventista - 2022. 

 

Strukturované popisy jednotlivých projektů jsou přílohou důvodové zprávy a tvoří nedílnou 

součást žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni 2022 dle zásad Ministerstva vnitra ČR. 

Realizace projektů "Přerov - modernizace a rozšíření MKDS - 2022" a „Přerov - domovník - 

preventista - 2022“ proběhne v případě schválení a přidělení dotací od Ministerstva vnitra ČR. 

 

2. pověřuje manažera prevence kriminality zpracovat, zadat a elektronicky odeslat žádosti          

o projekty uvedené v bodě 1. tohoto usnesení včetně povinných a nepovinných příloh dle 

Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu 

prevence kriminality na místní úrovni 2022 Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím webového 

formuláře ve webové aplikaci RISPF - webový portál žádosti. 

 

3. pověřuje manažera prevence kriminality vygenerované a podepsané žádosti statutárním 

zástupcem žadatele a opatřené razítkem (resp. jeho elektronickou variantou) k odeslání žádostí 

do datové schránky Ministerstva vnitra ČR. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

3020/81/10/2022 Návrh na uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového 

příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného           

do Městské policie Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a T.F. jako obdarovaným                   

na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské 

policie Přerov ve výši 50.000,-Kč v souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem MP        

č. 1/2018, ve znění vnitřního předpisu MP 1/2021 vydaným Zastupitelstvem města Přerova dne         

12. 4. 2021 usnesením č. 720/18/9/2021.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 
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3021/81/10/2022 Kronika města Přerova za rok 2019 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje obsah zápisu do Kroniky města Přerova za rok 2019. 

 

2. ukládá Kanceláři primátora zajistit svázání kroniky. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 omluvena (Mgr. Galová). 

 

 

 

 

11. INFORAMCE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY 

MĚSTA, TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU MĚSTA 
 

 

Mgr. Kouba: 

 Dne 28.3.2022 od 15.00.hodin se uskuteční jednání pracovní skupiny Nová knihovna. 

 

 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

 Grilovací zóna na laguně – navrhne do participativního rozpočtu. 

 

 

 

Ing. Navrátil: 

 Dopravní stavby: 

- proběhl první kontrolní den na průpichu v tomto roce. Práce se rozjely a budou pokračovat 

do 30.4., kdy bude další etapa stavby. 

- okružní křižovatka Dluhonská – od 11.4. dojde k uzavření komunikace na Dluhonském 

mostě a bude trvat do 6.6. 

 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Dne 20.4.2022 od 9.00 hodin se bude konat mimořádná schůze Rady města Přerova. 

 

 

 

Ing. Střelec: 

 V dubnu začnou opravy výtluků na městských komunikacích. 

 V místní části Čekyně chybí okrskový strážník. 
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12. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 81. schůzi Rady města Přerova dne 24. března 2022 v 10.45 

hodin. 

 

V Přerově dne 24. března 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

  Ing. Tomáš Dostal 

   člen Rady města Přerova 

 

 

 

  

 


