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ZÁPIS 

 

z 82. schůze Rady města Přerova konané dne 7. dubna 2022 

 

 

PROGRAM: 
 

 

1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 6 - MČ Ing. Mazochová 

4.3 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2021 

Ing. Mazochová 

4.4 Česká spořitelna, a. s. - smlouva o spořícím účtu  Ing. Mazochová 

4.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu 
Sokol Přerov na zhotovení slavnostního praporu 

Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu Benefičního 
Galavečera v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou 

Ing. Mazochová 

4.7 Poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky  Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J. B. primátor 

6.2 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021 na 
realizaci stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 
SML/1577/2021 na realizaci stavby „Rekonstrukce kulturního domu 
v Dluhonicích“ 

Ing. Mazochová 

6.4 Uzavření smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení Přerov – Henčlov“ Ing. Mazochová 

6.5 Rekonstrukce 3. a 4. NP v objektu zdravotní školy v Přerově  - část 
stavební, část konektivita – materiál na stůl 

Ing. Mazochová 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 893, p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

7.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

7.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př.  

p. Zácha 

7.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 890/1, p.č. 891, p.č. 894/2, p.č. 896/1, p.č. 
896/3, p.č. 896/4, p.č. 898, p.č. 899 vše v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

7.2.6 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 
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7.4.1 Směna nemovitých věcí  – pozemku p.č.  460/3 ostatní ploha o 
výměře 143 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za pozemek p.č. 461/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve 
vlastnictví právnické osoby. 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  
pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.5.2 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 
prostoru v budově bytový dům č.p. 64,  příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č.  3346/7 v k.ú. Přerov - 
bezbariérová garáž Kozlovská 17 

p. Zácha 

7.5.3 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví Statutárního města Přerova - 
částí pozemku p.č. 1873/1 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 205 v 
k.ú. Předmostí – materiál na stůl 

p. Zácha 

7.6.1 Uzavření Dohody o skončení výpůjčky ke Smlouvě o výpůjčce č. 
MMPr/SML/1209/2014 ze dne 12.11.2014 – ukončení výpůjčky 
pozemku p.č. 2656/1 (čáti o výměře 5580 m2), p.č. 2656/2, p.č. 
2656/3 a p.č. 2657/8, vše v k.ú. Přerov se spolkem TJ Spartak 
Přerov 

p. Zácha 

7.6.2 Uzavření  Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 2656/1 (části o výměře 
5323 m2), pozemku p.č. 2656/2 a pozemku p.č. 2656/3 a Smlouvy o 
nájmu k části pozemku p.č. 2656/1 o výměře 105 m2, vše v k.ú. 
Přerov se společností AUTO–MOTO Jelínek s.r.o. - materiál na 
stůl 

p. Zácha 

7.7.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 519, 528/7, 
528/8 a 571/2, vše v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.7.2 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7160/3, 7160/4, 
7167/10, 7167/11, 7167/19, 7167/48, 7167/54, 7167/58 a 7167/63, 
vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.3 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemků 
p.č. 1245 a p.č. 287/2 oba v  Čekyně a zřízení věcného břemene - 
služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků 
p.č. 1245 a p.č. 287/2 oba v  k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

7.7.4 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemku 
p.č. 1245 v  Čekyně a zřízení věcného břemene - služebnosti ve 
prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 1245 v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 

7.7.5 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemku 
p.č. 497/1 v  Penčice a zřízení věcného břemene - služebnosti ve 
prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 497/1 v 
k.ú. Penčice 

p. Zácha 

7.7.6 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerov - pozemkům p.č. 1662 v k. ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a p.č. 75 v k.ú. Svrčov v souvislosti 
s realizací stavby „Lazníky – Svrčov, obnova vNN, kNN“ ze strany 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

p. Zácha 

7.12.1 Smlouva o přeložkách účelových komunikací  p. Zácha 

7.12.2 Převod práv a povinností - Společné povolení č. 43/2021 na stavbu 
"Oprava propustku ev.č. Př-PoP-P1 na ulici Kočíře v Přerově X-
Popovicích" 

p. Zácha 

7.12.3 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 2697/1 a p.č. 2697/2 
v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
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7.12.4 Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem –  uzavření Smlouvy 
o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru, 
bezúplatný převod části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice 
do vlastnictví statutárního města Přerov a přijetí finančního daru  

p. Zácha 

7.12.5 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120078599 
(SML/0509/2022), které bude dotčeno stavbou „Parkoviště ulice 
Budovatelů, Přerov“. Smlouva o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 
Z_S24_12_8120078599 (SML/0509/2022), které bude dotčeno 
stavbou „Parkoviště ulice Budovatelů, Přerov“.  

p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Tělocvičná jednota Sokol Přerov – žádost o poskytnutí dotace z 
Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2022 v 
oblasti sportu 

Mgr. Kouba 

8.2 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 
Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za Mlýnem, ZŠ Želatovská 
a ZŠ U Tenisu pro rok 2022  

Mgr. Kouba 

8.3 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských 
školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách základních 
škol zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 
2022/2023  

Mgr. Kouba 

8.4 Začleňování dětí a žáků z Ukrajiny do škol v Přerově  Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2022 

primátor 

10.2 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2022 

primátor 

10.3 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – 
jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Přerova ve výši 150 000,-- Kč  

primátor 

10.4 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

primátor 

10.5 Smlouva o zajištění reklamy primátor 

10.6 Zahraniční pracovní cesta – Ozimek, Polsko primátor 

10.7 Vyhlášení ankety pro veřejnost o budoucím využití TGM 8 p. Ondrůj 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 
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Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Hana Mazochová, Mgr. Petr Kouba, Ing. Tomáš Navrátil p. Michal Zácha, Mgr. Lada Galová, 

Mgr. Jaroslav Hýzl, Ing. Tomáš Dostal, Ing. Bohumír Střelec 

 

 

Omluveni:  Ing. Petr Vrána 

   Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

    

 

Dále přítomni:  Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Bc. Lenka Chalupová – vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů KP 

 

 

 

Zapisovatelka  Iva Kohoutová 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 82. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 7. dubna 2022              

v  9:00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 radních,  omluveni byli Ing. Petr 

Vrána a Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. Rada města byla schopna se právoplatně usnášet.  

 

Primátor Ing. Měřínský informoval o předložených materiálech  „na stůl“: 

 

6.5 – Rekonstrukce 3. a 4. NP v objektu zdravotní školy v Přerově  - část stavební, část konektivita 

Navrhovatelka: Ing. Mazochová  

 
7.5.3 – Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví Statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 1873/1 v 

k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 205 v k.ú. Předmostí  

Navrhovatel: p. Zácha  

 
7.6.2 – Uzavření  Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 2656/1 (části o výměře 5323 m2), pozemku p.č. 

2656/2 a pozemku p.č. 2656/3 a Smlouvy o nájmu k části pozemku p.č. 2656/1 o výměře 105 m2, vše v 

k.ú. Přerov se společností AUTO–MOTO Jelínek s.r.o.  

Navrhovatel: p. Zácha  

 

 

Primátor Ing. Měřínský po domluvě s navrhovatelem majetkoprávních záležitostí p. Záchou předřadil 

projednání majetkoprávních záležitostí. 
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3022/82/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 82. schůze Rady města 

Přerova konané dne 7. dubna 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 82. schůze Rady města Přerova konané dne 7. dubna 2022, 

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze Rady města 

Přerova. 

 

Hlasování o upraveném programu a o ověřovateli: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, 

Ph.D.) 

 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, navrhovatel Michal Zácha, neuvolněný radní. 

 

3035/82/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 3161/20 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 75 m2 v k.ú. Přerov           

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem 

Blahoslavova 1499/7, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 25391453 za kupní cenu ve výši 128.300,- 

Kč. Součástí kupní smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod stavbou      

za dobu 3 roky zpětně v celkové výši 45.112,50 Kč. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3036/82/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 893, p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

p.č. 895 lesní pozemek o výměře 35 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do 

společného jmění manželů M*** A***, bytem *** a T*** A***, bytem *** za kupní cenu 60.000,- 

Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemků není předmětem DPH.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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3037/82/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 283/2 zahrada o výměře 392 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města 

Přerova do vlastnictví paní *** V*** K***, bytem *** za kupní cenu 175.000,- Kč - cena v místě a 

čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím), *** 

V*** K***, bytem *** (jako kupující) a *** M*** K***, bytem *** (jako vedlejším účastníkem). 

Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3038/82/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 60/6 trvalý travní porost v k.ú. Popovice u Přerova, dle geometrického 

plánu č. 331-205/2021 označené novým p.č. 60/17 trvalý travní porost o výměře 298 m2 v k.ú. 

Popovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů A*** a 

S*** D***h, bytem *** za kupní cenu 72.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku 

není předmětem DPH.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3039/82/7/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- pozemků p.č. 890/1, p.č. 891, p.č. 894/2, p.č. 896/1, p.č. 896/3, p.č. 

896/4, p.č. 898, p.č. 899 vše v k.ú. Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemků p.č. 891 orná půda o výměře 2763 m2, p.č. 896/1 ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 4399 m2, p.č. 896/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 400 m2, p.č. 

898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 816 m2 a p.č. 899 orná půda o výměře 4041 m2 vše v 

k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti RenoFarma 

Troubky, a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ: 25357972, za kupní cenu ve výši 

5.710.950,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemků není předmětem DPH, 

 

 schválit úplatný převod pozemků p.č. 890/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2409 m2 

a p.č. 894/2 orná půda o výměře 1210 m2 oba v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví paní J*** Ch***, bytem ***za kupní cenu ve výši 1.628.550,- Kč - cena v 

místě a čase obvyklá. Dodání pozemků není předmětem DPH, 
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 schválit úplatný převod pozemku p.č. 896/3 ostatní plocha o výměře 628 m2 v k.ú. Henčlov z 

vlastnictví statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví – společnosti RenoFarma 

Troubky, a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ: 25357972, podíl k id 1/3 za kupní 

cenu ve výši 94.200,- Kč – cena v místě a čase obvyklá, paní J*** Ch***, bytem *** podíl k id 

1/3 za kupní cenu ve výši 94.200,- Kč – cena v místě a čase obvyklá, pana V*** G***, bytem č.p. 

*** podíl k id 1/6 za kupní cenu ve výši 47.100,- Kč – cena v místě a čase obvyklá a pana M*** 

Š***, bytem ***, 750 02 Přerov podíl k id 1/6 za kupní cenu ve výši 47.100,- Kč – cena v místě a 

čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3040/82/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 2294/11 ost. pl., manipulační plocha o celkové výměře 115 m2 v k.ú. Přerov z 

vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Ing. M*** T*** za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 193.200,- Kč.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3041/82/7/2022 Směna nemovitých věcí  – pozemku p.č.  460/3 ostatní ploha o výměře 

143 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova            

za pozemek p.č. 461/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

právnické osoby 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí - pozemku p.č. 460/3 ostatní plocha o výměře 143 m2, dle geometrického plánu č. 

7387-204/2021, v majetku statutárního města Přerova za pozemek p.č. 461/2 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti LIMARO 40 estate s.r.o., se sídlem 

Palackého 1498/3, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 28650875, s doplatkem rozdílu směňovaných 

nemovitostí ve výši 4.400,- Kč ve prospěch SMPr. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3042/82/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov –  

pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 2554/7 zast. 

pl. a nádvoří o celkové výměře 16 m2 v k.ú. Přerov mezi statutárním městem Přerovem jako 
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pronajímatelem a L*** K*** jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, od 1.5.2022 do 

30.4.2025 s výpovědní dobou 3 měsíce. Výše nájemného bude činit 176,-Kč/rok (bez DPH), tj. 11,-

Kč/m2/rok dle vnitřního předpisu č. 12/2017. Účelem nájmu bude využití pozemku pod stavbou k 

rodinné rekreaci ve vlastnictví nájemce. Ujednáním nájemní smlouvy bude úhrada za bezesmluvní 

užívání pozemku za období od 2.7.2021 do 30.4.2022 v celkové výši 147,- Kč.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3043/82/7/2022 Nájem nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – 

prostoru v budově bytový dům č.p. 64,  příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č.  3346/7 v k.ú. Přerov - bezbariérová garáž 

Kozlovská 17 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 16.9.1993, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.8.1994, dodatku č. 2 ze dne 19.6.1998, dodatku č. 3 ze dne 17.2.2016 

na prostor v budově bytový dům č.p. 64, příslušné k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

3346/7 v k.ú. Přerov (Kozlovská 17) - bezbariérové garáže č. 2 o výměře 23,70 m2, uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a J*** V*** jako nájemcem. Výpovědní doba činí 3 

měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3044/82/7/2022 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví Statutárního města Přerova - 

částí pozemku p.č. 1873/1 v k.ú. Přerov a části pozemku p.č. 205 v k.ú. 

Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na části pozemku p.č. 1873/1 

ostatní plocha, pohřebiště o výměře 3 m2 v k.ú. Přerov a na část pozemku p.č. 205 ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Předmostí mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

společností Technické služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - 

Město, IČ 27841090 jako nájemcem. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s výpovědní dobou        

3 měsíce. Výše nájemného bude činit 612,- Kč/rok, k této částce bude připočteno DPH v platné výši. 

Účelem nájmu bude využití nemovitých věcí k umístění a provozování automatů na prodej svíček.  

Ujednáním nájemní smlouvy bude vydání souhlasu s podnájmem pro  společnost GRANDIA INVEST 

s.r.o., se sídlem Nová 577, 533 74 Horní Jelení, IČ 27530515 za účelem využití nemovitých věcí         

k umístění a provozování automatů na prodej svíček. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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3045/82/7/2022 Uzavření Dohody o skončení výpůjčky ke Smlouvě o výpůjčce č. 

MMPr/SML/1209/2014 ze dne 12.11.2014 - ukončení výpůjčky 

pozemku p.č. 2656/1 (čáti o výměře 5580 m2), p.č. 2656/2, p.č. 2656/3 a 

p.č. 2657/8, vše v k.ú. Přerov se spolkem TJ Spartak Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o skončení výpůjčky ke Smlouvě          

o výpůjčce č. MMPr/SML/1209/2014 ze dne 12.11.2014 uzavřené mezi Statutárním městem Přerov, 

jako půjčitelem a spolkem TJ Spartak Přerov, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka 

pozemků p.č. 2656/1 (části o výměře 5580 m2), p.č. 2656/2, p.č. 2656/3 a p.č. 2657/8, vše v k.ú. 

Přerov, a to ke dni 8.4.2022. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3046/82/7/2022 Uzavření  Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 2656/1 (části o výměře 

5323 m2), pozemku p.č. 2656/2 a pozemku p.č. 2656/3 a Smlouvy           

o nájmu k části pozemku p.č. 2656/1 o výměře 105 m2, vše v k.ú. 

Přerov se společností AUTO–MOTO Jelínek s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 2656/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5323 m2, 

pozemku p.č. 2656/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4718 m2 a pozemku p.č. 2656/3 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 881 m2, vše v k.ú. Přerov mezi SMPr, jako půjčitelem a 

společností AUTO-MOTO Jelínek s.r.o., se sídlem Dlouhá 43, 691 23 Pohořelice jako 

vypůjčitelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 20 let. Účelem výpůjčky je zachování 

stávajícího účelu sportovních hal, tedy provozování sportovních činností pro širokou veřejnost 

a potřeby sportovních klubů a oddílů. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 2656/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 105 m2 v k.ú. Přerov 

mezi SMPr jako pronajímatelem a společností AUTO-MOTO Jelínek s.r.o., se sídlem Dlouhá 

43, 691 23 Pohořelice, jako nájemcem. Smlouva bude uzavřena za účelem provozování 

předzahrádky restauračního zařízení, na dobu určitou 3 roky. Výše ročního nájemného činí 

28.841,- Kč, navýšených o příslušnou sazbu DPH. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3047/82/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 519, 528/7, 528/8 

a 571/2, vše v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídající 

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

vodovodní potrubí a splaškovou kanalizaci a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se 

zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního potrubí a 

splaškové kanalizace, k tíži pozemků p.č. 519, 528/7, 528/8 a 571/2, vše v k.ú. Předmostí, a to            

ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ 47674521, v rozsahu dle geometrických plánů č. 1337-139/2019 a č. 1338-139/2019 

a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

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

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

služebnosti, společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ 47674521, jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic 

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

IČ 65993390, jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, dle geometrických 

plánů č. 1337-139/2019 a č. 1338-139/2019, za jednorázovou úhradu ve výši 40.000,- Kč. V ceně je 

zahrnuta příslušná sazba DPH.  

ŘSD uhradilo náklady spojené s vypracováním geometrických plánů a uhradí jednorázovou úhradu    

za zřízení věcného břemene - služebnosti a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3048/82/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                

v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 7160/3, 7160/4, 

7167/10, 7167/11, 7167/19, 7167/48, 7167/54, 7167/58 a 7167/63, vše        

v k.ú. Přerov 

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 

podzemní komunikační vedení a vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemního komunikačního vedení       

k tíži pozemků p.č. 7160/3, 7160/4, 7167/10, 7167/11, 7167/19, 7167/48, 7167/54, 7167/58 a 7167/63, 

vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti CETIN, a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 

190 00 Praha 9, IČ 04084063 a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Statutárním městem 

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

služebnosti, společností CETIN, a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,         

IČ 04084063 jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

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

stavebníkem.  

 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 90.000,- Kč včetně DPH. 

Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, jednorázovou úhradu za zřízení věcného 

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

uhradí stavebník. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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3049/82/7/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemků p.č. 

1245 a p.č. 287/2 oba v  Čekyně a zřízení věcného břemene - 

služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků p.č. 

1245 a p.č. 287/2 oba v  k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem částí pozemku p.č. 1245 ostatní plocha, silnice o 

výměře cca 320 m2, cca 40 m2 a cca 60 m2 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 287/2 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 10 m2 v k.ú. Čekyně statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu 

je provádění stavby „Oprava chodníku na ulici Pod Lipami v Čekyni“ a zřízení věcného břemene – 

služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat stavbu 

chodníku 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 chodníku k  tíži pozemků p.č. 

1245 a p.č. 287/2 v k.ú. Čekyně, 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, která 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 

„Oprava chodníku na ulici Pod Lipami v Čekyni“, 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: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3050/82/7/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemku p.č. 

1245 v  Čekyně a zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch 

statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 1245 ostatní plocha, silnice      

o výměře cca 50 m2 a cca 400 m2 v k.ú. Čekyně statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je 

provádění stavby „Rekonstrukce chodníku v ul. Jabloňová, Čekyně“ a zřízení věcného břemene – 

služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat stavbu 

chodníku a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 

pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním stavby chodníku k  tíži pozemku p.č. 

1245 v k.ú. Čekyně, 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, 
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Jeremenkova 40 a (jako vlastníkem pozemku 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, která 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 

„Rekonstrukce chodníku v ul. Jabloňová, Čekyně“, 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: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3051/82/7/2022 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - částí pozemku p.č. 

497/1 v  Penčice a zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch 

statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje nájem části pozemku p.č. 497/1 ostatní plocha, silnice     

o výměře cca 160 m2 a cca 230 m2 v k.ú. Penčice statutárním městem Přerov, kdy účelem nájmu je 

provádění stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická a Lipňanská v MČ Přerov – Penčicích – trasa 

B,C“ a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného 

břemene zřídit a provozovat stavbu chodníku a s tím spojeného omezení, spočívajícího  v povinnosti  

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

nemovitost v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

stavby chodníku k tíži pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice, 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 pozemku 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, která 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 

„Rekonstrukce chodníku ul. Tršická a Lipňanská v MČ Přerov – Penčicích – trasa B,C“,                    

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: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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3052/82/7/2022 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem                    

ve vlastnictví statutárního města Přerov - pozemkům p.č. 1662 v k. ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a p.č. 75 v k.ú. Svrčov v souvislosti       

s realizací stavby „Lazníky – Svrčov, obnova vNN, kNN“ ze strany 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov, které je 

vlastníkem pozemků p.č. 1662 (lesní pozemek) v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a p.č. 

75 (zahrada) v k.ú. Svrčov, jako pronajímatelem a budoucím povinným z věcného břemene - 

služebnosti a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 

IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě plné moci evid. č. PM-076/2021 

společností SIGNALBAU a.s., IČ 25840819, se sídlem Moštěnská 60/4, Přerov III-Lověšice, 

750 02 Přerov, zastoupenou na základě plné moci evid. č. 5/2021 ze dne 1.3.2021 společností 

Navitreo s.r.o., IČ 09668667, se sídlem Sazovice 261, 763 01 Sazovice, jako stavebníkem 

stavby s názvem „Lazníky – Svrčov, obnova vNN, kNN“, nájemcem a budoucím oprávněným   

z věcného břemene – služebnosti. Předmětem smlouvy je: 

 

a) udělení souhlasu statutárního města Přerova jako vlastníka pozemků p.č. 1662 (lesní 

pozemek) v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s. jako stavebníkovi s umístěním a provedením stavby s názvem „Lazníky – 

Svrčov, obnova vNN, kNN“ na pozemcích, v jejímž rámci bude na pozemcích odstraněno 

(demontováno) původní kabelové vedení NN a umístěny rozpojovací a přípojkové skříně, 

kabelové vedení NN a uzemnění, 

 

b) přenechání části pozemku p.č. 1662 (lesní pozemek) v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

o výměře 47 m2 a části pozemku p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov o výměře 4 m2 ze strany 

statutárního města Přerova jako pronajímatele do nájmu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. jako 

nájemce na dobu určitou po dobu realizace stavby, a to za nájemné, které je stanoveno            

v případě nájmu části pozemku p.č. 1662 (lesní pozemek) v k.ú. Svrčov o výměře 47 m2 ve 

výši 24,- Kč/m2/rok, tj. 1.128,- Kč/rok, navýšených o DPH podle platné sazby daně a v 

případě nájmu části pozemku p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov o výměře 4 m2 ve výši 24,- 

Kč/m2/rok, tj. 96,- Kč/rok, navýšených o DPH podle platné sazby daně, s tím, že účelem 

nájmu je využití předmětu nájmu jako plochy pro zařízení staveniště stavby, 

 

c) zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži pozemků p.č. 1662 (lesní pozemek) v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov ze strany statutárního města 

Přerova jako povinného z věcného břemene – služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. jako oprávněného z věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu 

oprávněného z věcného břemene – služebnosti zřídit a provozovat na pozemcích p.č. 1662 

(lesní pozemek) v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov 

zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN a uzemnění, včetně rozpojovacích a 

přípojkových skříní  a v povinnosti povinného z věcného břemene – služebnosti výkon tohoto 

práva strpět a umožnit oprávněnému z věcného břemene – služebnosti a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na pozemky p.č. 1662 (lesní pozemek) v k.ú. Veselíčko u Lipníka 

nad Bečvou a p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně 

případné rekonstrukce a odstranění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN a 

uzemnění, včetně rozpojovacích a přípojkových skříní. Na zřízení věcného břemene – 

služebnosti bude mezi smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva o smlouvě budoucí o 
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zřízení věcného břemene - služebnosti, s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene - 

služebnosti bude uzavřena po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného břemene - 

služebnosti na pozemcích p.č. 1662 (lesní pozemek) v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a 

p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov, a to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího 

povinného z věcného břemene – služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti budoucímu oprávněnému z věcného břemene – služebnosti. Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 110,- Kč za 1 bm zřizovaného věcného břemene – 

služebnosti na pozemku p.č. 1662 (lesní pozemek) v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a ve 

výši 20,- Kč za 1 m2 zřizovaného věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 75 

(zahrada) v k.ú. Svrčov, s tím, že pokud bude zřízení věcného břemene – služebnosti ke dni 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti podléhat DPH, bude jednorázová 

úhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti navýšena o DPH podle platné sazby daně. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Přerov, které je vlastníkem pozemku 

p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov, jako pronajímatelem a budoucím povinným ze služebnosti, 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, 405 02 Děčín,  zastoupenou na základě plné moci evid. č. PM-076/2021 

společností SIGNALBAU a.s., IČ 25840819, se sídlem Moštěnská 60/4, Přerov III-Lověšice, 

750 02 Přerov, zastoupenou na základě plné moci evid. č. 5/2021 ze dne 1.3.2021 společností 

Navitreo s.r.o., IČ 09668667, se sídlem Sazovice 261, 763 01 Sazovice, jako stavebníkem 

stavby s názvem „Lazníky – Svrčov, obnova vNN, kNN“, nájemcem a investorem a společností 

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

Město, 750 02 Přerov, která je vlastníkem pozemku p.č. St. 19 (zastavěná plocha a nádvoří) v 

k.ú. Svrčov, jehož součástí je budova č.p. 9 se způsobem využití víceúčelová stavba, jako 

budoucím oprávněným ze služebnosti. Předmětem smlouvy je: 

 

a) udělení souhlasu statutárního města Přerova jako vlastníka pozemku p.č. 75 (zahrada) v k.ú. 

Svrčov společnosti ČEZ Distribuce, a.s. jako stavebníkovi s umístěním a provedením stavby s 

názvem „Lazníky – Svrčov, obnova vNN, kNN“ na pozemku, v jejímž rámci bude na pozemku 

umístěno hlavní domovní vedení NN (zemní kabel NN), které bude sloužit k připojení 

odběrného místa na pozemku ve vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

– budovy č.p. 9 se způsobem využití víceúčelová stavba, která je součástí pozemku  p.č. St. 19 

(zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Svrčov,  

 

b) přenechání části pozemku p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov o výměře 9 m2 ze strany 

statutárního města Přerova jako pronajímatele do nájmu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. jako 

nájemce na dobu určitou po dobu realizace stavby, a to za nájemné ve výši 24,- Kč/m2/rok, tj. 

216,- Kč/rok, navýšených o DPH podle platné sazby daně, s tím, že účelem nájmu je využití 

předmětu nájmu jako plochy pro zařízení staveniště stavby, 

 

c) zřízení služebnosti k tíži pozemku p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov ze strany statutárního 

města Přerova jako povinného ze služebnosti ve prospěch společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o. jako vlastníka pozemku p.č. St. 19 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Svrčov, 

jehož součástí je budova č.p. 9 se způsobem využití víceúčelová stavba, jako oprávněného ze 

služebnosti spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat na pozemku 

p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov inženýrskou síť – hlavní domovní vedení NN (zemní kabel 

NN) a v povinnosti povinného ze služebnosti výkon tohoto práva strpět a umožnit 

oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd  na pozemek 

p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné 

rekonstrukce a odstranění inženýrské sítě – hlavního domovního vedení NN (zemního kabelu 

NN). Na zřízení služebnosti bude mezi smluvními stranami uzavřena nejprve smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, s tím, že smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena 
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po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním 

úřadem, kterým bude zaměřen rozsah služebnosti na pozemku p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov, 

a to do 1 měsíce ode dne doručení výzvy budoucího povinného ze služebnosti k uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti budoucímu oprávněnému ze služebnosti a investorovi. 

Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou 

úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 20,- Kč za 1 m2 zřizované služebnosti na pozemku 

p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov, s tím, že pokud bude zřízení služebnosti ke dni uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti podléhat DPH, bude jednorázová úhrada za zřízení služebnosti 

navýšena o DPH podle platné sazby daně. Práva a povinnosti ze služebnosti budou spojena s 

vlastnictvím pozemku p.č. 75 (zahrada) v k.ú. Svrčov na straně jedné a vlastnictvím pozemku 

p.č. St. 19 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Svrčov, jehož součástí je budova č.p. 19 se 

způsobem využití víceúčelová stavba, na straně druhé a v případě jejich převodu přechází 

na jejich nové nabyvatele. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3053/82/7/2022 Smlouva o přeložkách účelových komunikací  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své usnesení č. 580/15/3/2020 přijaté na 

15. zasedání dne 19.10.2020. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o přeložkách 

účelových komunikací  souvisejících s realizací stavby "D1, stavba 0136 Říkovice -  Přerov" 

mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3054/82/7/2022 Převod práv a povinností - Společné povolení č. 43/2021 na stavbu 

"Oprava propustku ev.č. Př-PoP-P1 na ulici Kočíře v Přerově X-

Popovicích" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze společného 

povolení č. 43/2021 na stavbu „Oprava propustku ev.č. Př-POP-P1 na ulici Kočíře v Přerově X-

Popovicích", která bude realizována na pozemcích p.č. 53, p.č. 66, p.č. 156/1, p.č. 158, p.č. 171, p.č. 

194 a p.č. 195/2 vše v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem Přerov, jako převodcem práva 

a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 

00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, jako nabyvatelem práva. Práva a povinnosti budou převedeny 

bezplatně. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 
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3055/82/7/2022 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 2697/1 a p.č. 2697/2          

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úhradu za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 2697/1 

ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 2697/2 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 

ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 

2, za období od 1.1.2019 do 31.12.2021 ve výši 19 711,- Kč. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3056/82/7/2022 Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem –  uzavření Smlouvy   

o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru, 

bezúplatný převod části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice    

do vlastnictví statutárního města Přerov a přijetí finančního daru  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit bezúplatný převod části pozemku  p.č. 

434/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 49 m2  k.ú. Horní Moštěnice, z vlastnictví 

společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 140/20,          

IČ 05471982 do  vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Nejprve bude uzavřena Smlouva o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního 

záměru mezi společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 

140/20, IČ 05471982 a  statutárním městem Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena za 

podmínky nabytí vlastnického práva společností TIRE LOGISTICS s.r.o. k  pozemkům p.č. 

434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice a zároveň získání kladného územního 

rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického centra, a to  do 30 

dnů ode dne doručení výzvy  k uzavření darovací smlouvy městu Přerovu společností TIRE 

LOGISTICS s.r.o., nejpozději však do 31.12.2023.   

Skutečný rozsah převáděné části pozemku bude upřesněn v darovací smlouvě geometrickým 

plánem potvrzeným příslušným katastrálním úřadem, který nechá na své náklady zpracovat 

společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit přijetí finančního daru ve výši 

600.000,- Kč,  jako účelového příspěvku určeného na rekonstrukci  místní komunikace III. 

třídy situované na pozemku p.č. 456/2 ostatní plocha, silnice o celkové výměře 2.323 m2         

v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova,  poskytnutého společností 

TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 140/20, IČ 05471982. 

 

Nejprve bude uzavřena Smlouva o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního 

záměru mezi společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 

140/20, IČ 05471982 a statutárním městem Přerov.  Darovací smlouva bude uzavřena            

za podmínky nabytí vlastnického práva společností TIRE LOGISTICS s.r.o. k  pozemkům p.č. 

434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice a zároveň získání kladného územního 

rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického centra, a to 
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nejpozději do 3 měsíců poté, co bude rekonstrukce místní komunikace III. třídy situované na 

pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova zahájena,  a to na základě výzvy k uzavření 

darovací smlouvy učiněné městem Přerovem společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o.. 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o budoucích 

závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru mezi statutárním městem Přerov a 

společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 140/20,            

IČ 05471982 ve znění dle přílohy. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

3057/82/7/2022 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného                

k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120078599 

(SML/0509/2022), které bude dotčeno stavbou „Parkoviště ulice 

Budovatelů, Přerov“. Smlouva o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 

Z_S24_12_8120078599 (SML/0509/2022), které bude dotčeno stavbou 

„Parkoviště ulice Budovatelů, Přerov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi společností  ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, 

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly jako vlastníkem sítě distribučního zařízení a 

Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, Přerov, ve znění přílohy č. 1 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

 bez písemné předlohy 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Materiály předložila, jako písemné předlohy, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

3023/82/4/2022 Rozpočtové opatření č. 6 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1), 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu a závazného 

ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

Hlasování: 9 pro, 2 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.) 

 

 

Z jednání Rady města se omluvil Ing. Tomáš Navrátil, bylo přítomno 8 radních. 

 

 

3024/82/4/2022 Rozpočtové opatření č. 6 - MČ 

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

rozpočtu dle upravené důvodové zprávy. 

 

Navrhovatelka Ing. Mazochová navrhla hlasovat o rozpočtových opatření zvlášť. 

 

Hlasování o posílení rozpočtu o 160 000,- Kč na vybudování venkovní garáže pro hasičskou 

zbrojnici v Újezdci:  
7 pro (Ing. Měřínský, Mgr. Kouba, p. Zácha, Mgr. Hýzl, Ing. Dostal, Mgr. Galová, Ing. Střelec) 

1 proti (Ing. Mazochová) 

3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

Hlasování o posílení rozpočtu o 726 000,- Kč na financování akce „Výměna střešní krytiny na 

kapli , Lověšice“:  
3 pro (Ing. Střelec, Mgr. Hýzl, Ing. Dostal) 

2 proti (Ing. Měřínský, Ing. Mazochová) 

3 se zdrželi (Mgr. Kouba, p. Zácha, Mgr. Galová) 

3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

Hlasování o usnesení dle upravené důvodové zprávy (bez posílení rozpočtu o 726 000,- Kč, 

Lověšice):  

8 pro (Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, Mgr. Kouba, p. Zácha, Mgr. Hýzl, Ing. Dostal, Mgr. Galová, 

Ing. Střelec) 

3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3025/82/4/2022 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2021 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit roční účetní 

závěrku statutárního města Přerova sestavenou ke dni 31.12.2021, a to v souladu se zákonem  č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,       ve 

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

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a to včetně výsledku hospodaření ve výši 

300 084 058,22 Kč a jeho použití  na tvorbu kategorie výsledek hospodaření předcházejících účetních 

období. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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3026/82/4/2022 Česká spořitelna, a. s. - smlouva o spořícím účtu  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spořícím účtu mezi statutárním 

městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 

45244782, dle přílohy. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3027/82/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol 

Přerov na zhotovení slavnostního praporu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a 

subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, se sídlem Brabansko 566/2, Přerov I - Město, 750 

02 Přerov, IČ: 61986364 na zhotovení slavnostního praporu. 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 

990 883,6 *  + 75,0 990 958,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 5,0 * + 75,0 80,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 158,9 * + 75,0 39 233,9 

*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: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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3028/82/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu Benefičního 

Galavečera v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Jitka Bláhová, se sídlem Pod Pekařkou 

1186/15, Praha 4 - Podolí, 140 00 Praha, IČ: 14787725, na podporu konání Benefičního 

Galavečera v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2022. Dotace bude poskytnuta za podmínky finančního krytí. 

 

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 

990 878,6 *  + 5,0 990 883,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet      

po úpravě 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 5,0 5,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 153,9 + 5,0 39 158,9 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3029/82/4/2022 Poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč do veřejné sbírky konané obcí 

Rajnochovice, se sídlem Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice, IČ: 00287661 na obnovu 

požárem zničené chaty Tesák, osvědčenou Krajským úřadem Zlínského kraje pod č. j. KUZL 

13017/2022 na transparentní účet č. 6181035399/0800, a to za podmínky finančního krytí. 

 

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

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

990 958,6 *  + 5,0 990 963,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3429 110  Ostatní zájmová činnost a rekreace 

 (individuální dotace) 

0,0  + 5,0 5,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 233,9 * + 5,0 39 238,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Materiály předložila, jako písemné předlohy, navrhovatelka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

3030/82/6/2022 Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a Jiřím 

Bémem 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov a J. B., *** za podmínky finančního krytí  

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora města Ing. Petra Měřínského 

k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 1. 

 

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 025 Projektové dokumentace 

( investice) 

31 255,10 -10,0 31 245,10 

6171 021 Činnost místní správy 

(úklid TGM 16) 

0,0 +10,0 10,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 238,9* +10,0 39 248,9 

 

       * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3031/82/6/2022 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1008/2021 na 

realizaci stavby „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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. 2 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“, navýšená o hodnotu uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy, se po započtení 

aktuálních víceprací a méněprací zvyšuje o 872 135,24 Kč bez DPH, tj. cena za plnění se 

Dodatkem č. 2 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, resp. z ceny sjednané Dodatkem č. 1 této 

smlouvy (12 036 948,96 Kč bez DPH, tj. 14 564 708,24 Kč s DPH), na cenu 12 909 084,20 

Kč bez DPH, tj. 15 619 991,88 Kč s DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 2 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. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

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

zastávka ul. Palackého (u pekárny RACEK) 

889,1 - 700,0 189,1 

  025 Projektové dokumentace (investice) 31 245,1* - 250,0 30 995,1 

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

pozemku par. č. 37, ul. Palackého) 

1 583,0 + 950,0 2 533,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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3032/82/6/2022 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 

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

v Dluhonicích“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 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.  

 

Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce a méněpráce). Hodnota 

původního závazku ze smlouvy ve znění dodatku č.1 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kulturního 

domu v Dluhonicích“ se po započtení víceprací a méněprací zvyšuje o 232 414,76 Kč bez DPH a cena 

za plnění se dodatkem č. 2 mění z ceny 2 600 216,41 Kč bez DPH na cenu 2 832 631,17 Kč bez DPH., 

tj 3 427 483,72 Kč včetně 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: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3033/82/6/2022 Uzavření smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení Přerov – Henčlov“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 16/2016 Zásady postupu při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 

společností MSEM, a.s., se sídlem Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek a 

Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavební části investiční akce: „Veřejné 

osvětlení Přerov – Henčlov“ mezi zhotovitelem MSEM, a.s., se sídlem Collo-louky 126, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek a Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 

709/34, 750 02 Přerov jako stavebníkem, ve znění dle přílohy, 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem stavební části a investorem za 

nabídkovou cenu 2 039 867,00 Kč bez DPH, tj. 2 468 239,07 Kč vč. DPH. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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3034/82/6/2022 Rekonstrukce 3. a 4. NP v objektu zdravotní školy v Přerově  - část 

stavební, část konektivita 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 16/2016 Zásady postupu při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 

společností PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, DIČ CZ27769585, Skopalova 2861/7, 

750 02 Přerov a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavební části investiční akce: „Rekonstrukce 

3. a 4. NP v objektu zdravotní školy v Přerově “ mezi zhotovitelem PSS Přerovská stavební 

a.s. se sídlem Skopalova 2861/7, Přerov, IČ 27769585, DIČ CZ27769585, 750 02 Přerov a 

Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov jako 

stavebníkem, ve znění dle přílohy, za podmínky schváleného finančního krytí 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem stavební části a investorem za 

nabídkovou cenu 3 180 106,98 Kč bez DPH, tj. 3 847 929,45 vč. DPH 

 

4. stanovuje výjimku z Vnitřního přepisu č. 16/2016 Zásady postupu při zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov na přímé uzavření smlouvy o dílo mezi 

společností ComIT services s.r.o., IČ 27677397, DIČ CZ27677397, Jarošova 1236/11, 669 02 

Znojmo, pobočka Přerov, Na Hrázi 15, 75002 Přerov a Statutárním městem Přerov, IČ 

00301825, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

 

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci části konektivita k investiční akce: 

„Rekonstrukce 3. a 4. NP v objektu zdravotní školy v Přerově “ mezi zhotovitelem ComIT 

services s.r.o., se sídlem Jarošova 1236/11, 669 02 Znojmo, pobočka Přerov, Na Hrázi 15, 

75002 Přerov, IČ 27677397, DIČ CZ27677397 a Statutárním městem Přerov, IČ 00301825, 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov jako dodavatelem, ve znění dle přílohy, za podmínky 

schváleného finančního krytí 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem části konektivita a investorem za 

nabídkovou cenu 366 847,00 Kč bez DPH, tj. 443 884,87 Kč vč. DPH 

 

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

 

PAR POL PŘÍJMY (v tis Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

 

990 963,6 *  + 4 600,0 995 563,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet 

 

rozpočtové 

opatření 

 

rozpočet po 

úpravě 

 

3122 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210709 

 – Rekonstrukce 3. a 4. NP zdravotní  školy v Přerově) 

 

0,0 + 4 600,0 4 600,0 

 

Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel (Ing. Střelec), 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D.,               

Ing. Navrátil) 

 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3058/82/8/2022 Tělocvičná jednota Sokol Přerov – žádost o poskytnutí dotace               

z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2022        

v oblasti sportu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč z 

Dotačního programu B statutárního města Přerova pro oblast sportu a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a žadatelem Tělocvičná 

jednota Sokol Přerov, Brabansko 566/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 61986364,        

na částečnou úhradu nákladů reprezentace v rope skippingu na ME na Slovensku. 

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 úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační program B 414,8 - 30,0 384,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

0,0 + 30,0 30,0 

 

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

Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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3059/82/8/2022 Stanovení výše úhrad za užívání školních hřišť veřejností při ZŠ 

Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Svisle, ZŠ Za Mlýnem, ZŠ Želatovská a 

ZŠ U Tenisu pro rok 2022  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje pro rok 2022 stanovení výše úhrad za užívání školních 

hřišť veřejností, předaných k hospodaření Základní škole Přerov, Svisle 13, Základní škole Přerov, 

Trávník 27, Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, Základní škole Přerov, Za mlýnem 1, Základní 

škole Přerov, Želatovská 8 a Základní škole Přerov, U tenisu 4, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3060/82/8/2022 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 

zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol zřízených 

statutárním městem Přerovem pro školní rok 2022/2023  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných 

statutárním městem Přerovem dle přílohy důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách při základních 

školách zřizovaných statutárním městem Přerovem, dle přílohy důvodové zprávy, 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3061/82/8/2022 Začleňování dětí a žáků z Ukrajiny do škol v Přerově  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí, že v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině, bylo zatím 

do škol zřizovaných statutárním městem Přerovem k datu 31. 3. 2022 integrováno 55 žáků 

základních škol a 11 dětí mateřských škol, 

 

2. schvaluje použití provozního příspěvku zřizovatele dle podmínek uvedených v důvodové 

zprávě, a to na zajištění jedné pracovní pozice pedagogického pracovníka ve výukových 

skupinách při základních školách zřizovaných statutárním městem Přerovem ve školním roce 

2021/2022, pokud je nepokryjí finančními prostředky ze státních prostředků určených na 

začleňování dětí a žáků z Ukrajiny do vzdělávacího systému České republiky či jiného 

určeného zdroje, 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

5269 130 Ostatní správa v oblasti 

hospodářských opatření pro krizové 

stavy (pomoc Ukrajině) 

600,0 - 500,0 100,0 

6221 610 Humanitární zahraniční pomoc přímá 

(pomoc Ukrajině) 

0,0 + 500,0 500,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 46 965,2* + 500,0 47 465,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

4. souhlasí s tím, že zákonní zástupci žáků z Ukrajiny, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání 

do základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem, nebudou ve školním roce 

2021/2022 hradit úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině a úhradu stravného za školní 

stravování v Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 

 

5. souhlasí s tím, že zákonní zástupci dětí z Ukrajiny, které byly přijaty k předškolnímu 

vzdělávání do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem, nebudou ve 

školním roce 2021/2022 hradit úplatu za předškolní vzdělávání a úhradu stravného za školní 

stravování v Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

 
 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3062/82/9/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům - DPS 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 10 (1+0), o ploše 

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

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

zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní ***, za nájemné ve výši 1 014,- 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. 91 (1+1), o ploše 

51,69 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 576, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, U Žebračky, č. o. 18 
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(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní ***, za nájemné ve výši 2 051,- 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 budou 

nájemci hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 40 (1+0), o ploše 

29,50 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 404, příslušném k 

části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 

(vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s panem ***, za nájemné ve výši 1 170,- 

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

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

bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 41 (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. 4), s paní *** za nájemné ve výši 1 012,- Kč/měsíc 

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

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

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

Hlasování: 7 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostal), 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. 

Navrátil) 

 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

3063/82/10/2022 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2022 

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 v rámci 

Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2022 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

Pro účel A Programu: 

 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, 

Přerov I-Město, Osmek 367/47, na projekt „Renovace expozice pro pštrosy v rámci naučné stezky, 

znalostí v oblasti EVVO formou akcí cílených na zemědělství pro žáky přerovských a okolních 

MŠ, ZŠ a SŠ a veřejnost“ ve výši 40 000,-- Kč; 

 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 

24, se sídlem 750 02 Přerov 2, Přerov, Bartošova 24, IČ 61985996, na projekt „Školní soutěž a 

zážitková exkurze pro žáky OA Přerov“, ve výši 26 000,-- Kč; 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 12, IČ: 

47184469, na projekt „Environmentální vzdělávací aktivity v BIOS ve školním roce 2022/2023“, 

ve výši 27 200,-- Kč; 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, Havlíčkova 

377/2, IČ: 70259925, na projekt „Ekovýuka 13 – Zdroj energie“, ve výši 8 000,-- Kč; 
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 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Jateční 882/26, 1286/29, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt „Zahrádkáři sobě i městu v roce 2022“, 

ve výši 11 000,-- Kč; 

 

Pro účel B Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí. 7/7, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Ekoporadna ORNIS“, ve výši 50 000,- Kč; 

 

Pro účel C Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy 

ORNIS, Přerov“, ve výši 300 000,-- Kč; 

 

Pro účel D Programu: 

 Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 

66743885, na projekt „Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický 

kopec“, ve výši 284 375,-- Kč, 

 Naše společná krajina, z.s., se sídlem č.p. 274, 751 11 Pavlovice u Přerova, IČ: 26550997, na 

projekt „Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna – 4. etapa“, ve výši 34 000,-- Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3064/82/10/2022 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2022 

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 v rámci 

Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2022 (Program) poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené výši 

 

 ****** na výměnu oken a balkonových dveří ve II:NP za nová dřevěná stejného členění jako 

původní na objektu č.p. 2198, ulice Svisle č.o. 15, Přerov, na pozemku par.č. 1914/1 v k.ú. Přerov, 

ve výši 34 000,-- Kč; 

 ****** na opravu fasády objektu č.p. 6, Horní náměstí č.o. 6, Přerov, pozemek p. č. 265 v k. ú. 

Přerov, ve výši 55 700,-- Kč; 

 ****** na odstranění staré omítky – obnovu fasády, montáž a nátěry okapů a rýn na domě čp. 

468, Pod valy 11, Přerov, pozemek p. č. 368 v k. ú. Přerov, ve výši 54 300,-- Kč; 

 ****** na vyspravení prasklin ve fasádě a obnovu fasády objektu č.p. 217, Wilsonova ulice č.o. 7, 

Přerov, pozemek par.č. 293 v k.ú. Přerov, ve výši 68 000,-- Kč; 

 ****** na opravu hydroizolace střešního pláště objektu č.p. 2384, Macharova ulice č.o. 39, 

Přerov, pozemek par.č. 1792 v k.ú. Přerov, ve výši 38 000,-- Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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3065/82/10/2022 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – 

jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Přerova ve výši 150 000,-- Kč  

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 

smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního 

fondu zaměstnanců statutárního města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a D*** 

Š***, nar. ***, bytem *** jako obdarovanou na poskytnutí jednorázové nenávratné finanční výpomoci 

ze Sociálního fondu zaměstnanců statuárního města Přerov ve výši 150 000,-- Kč v souladu s 

podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem č. 19/2015 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního 

fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování příspěvků na stravování členům 

Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon dlouhodobě uvolněni, z rozpočtu statutárního města 

Přerova, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3066/82/10/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

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 vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č. .../2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti         

s hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3067/82/10/2022 Smlouva o zajištění reklamy 

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 zajištění reklamy ve výši 30.000,-- Kč (plus platná sazba DPH) 

mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem DPOV, a.s., se 

sídlem 751 52  Přerov, Husova 635/1b, IČ: 277 86 331 (jako objednatelem reklamy). 

Prezentace reklamy objednatele bude zabezpečována v rámci kulturních a společenských akcí 

pořádaných v rámci Přerovských svatovavřineckých hodů konaných ve dnech 5. - 7. 8. 2022. 

 

2.  schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 30.000,-- Kč (plus platná sazba DPH) 

mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem PSS Přerovská 
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stavební a.s., se sídlem 750 02 Přerov, Skopalova 2861/7, IČ: 277 69 585 (jako objednatelem 

reklamy). Prezentace reklamy objednatele bude zabezpečována v rámci kulturních a 

společenských akcí pořádaných v rámci Přerovských svatovavřineckých hodů konaných ve 

dnech 5. - 7. 8. 2022. 

 

3.  schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 30.000,-- Kč (plus platná sazba DPH) 

mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Technické 

služby města Přerova, s.r.o. se sídlem 750 02 Přerov, Na Hrázi 3165/17, IČ: 278 41 090 (jako 

objednatelem reklamy). Prezentace reklamy objednatele bude zabezpečována v rámci 

kulturních a společenských akcí pořádaných v rámci Přerovských svatovavřineckých hodů 

konaných ve dnech 5. - 7. 8. 2022. 

 

4.  schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy ve výši 30.000,-- Kč (plus platná sazba DPH) 

mezi statutárním městem Přerovem (jako zajišťovatelem reklamy) a subjektem Teplo Přerov 

a.s., se sídlem 750 02 Přerov, Blahoslavova 1499/7, IČ: 253 91 453 (jako objednatelem 

reklamy). Prezentace reklamy objednatele bude zabezpečována v rámci kulturních a 

společenských akcí pořádaných v rámci Přerovských svatovavřineckých hodů konaných ve 

dnech 5. - 7. 8. 2022. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3068/82/10/2022 Zahraniční pracovní cesta – Ozimek, Polsko 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zahraniční pracovní cestu delegace statutárního města 

Přerova ve složení Mgr. Lada Galová, Mgr. Jaroslav Hýzl a Pavel Ondrůj včetně řidiče. Cesta se 

uskuteční ve dnech 17. - 19. 6. při příležitosti "Dnů Ozimku 2022" (Polsko). 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3069/82/10/2022 Vyhlášení ankety pro veřejnost o budoucím využití TGM 8 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, navrhovatel p. Pavel Ondrůj, zastupitel. 

 

Na jednání Rady města byl přizván zastupitel p. Pavel Ondrůj. 

 

 

Rada města Přerova po projednání nepřijala návrh usnesení pověřit Kancelář primátora vyhlášením 

ankety pro veřejnost o budoucím využití budovy TGM 8. 

 

V diskusi byly vzneseny nejasnosti týkající se předmětu a výsledku ankety, není uvedeno přesné znění 

ankety, kolik by se mělo přihlásit občanů, aby to mělo vypovídající hodnotu, dále jakým způsobem by 

měla být anketa koncipována. Bylo doporučeno pracovní skupině, aby materiál dopracovala a anketu 

si vyhlásila sama. 
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Hlasování:  
0 pro  

5 proti (Ing. Měřínský, Mgr. Kouba, p. Zácha, Mgr. Hýzl, Ing. Dostal) 

2 se zdrželi (Ing. Dostal, Ing. Střelec) 

1 nehlasoval (Mgr. Galová) 

3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 
 

11. INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

3070/82/11/2022 Souhlas s uzavřením Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity - 

Sportoviště Přerov s.r.o. 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity mezi Olomouckým krajem        

se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460 a společností 

Sportoviště Přerov s.r.o. se sídlem Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov, IČO: 07793863, 

 

2. ukládá jednateli Sportoviště Přerov s.r.o. Mgr. Jaroslavu Hýzlovi projednat tuto smlouvu         

s Odborem správy majetku a komunálních služeb. 

 

Hlasování: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

 

12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 82. schůzi Rady města Přerova konanou dne 7. dubna 2022     

v 11:00 hodin. 

 

V Přerově dne 7. 4. 2022 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Bohumír Střelec 

člen Rady města Přerova 

 


