
1 

 

ZÁPIS 

 

z 84. schůze Rady města Přerova konané dne 28. dubna 2022 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

3.1 Parkování K+R u základních škol KRIDB 
primátor 

3.2 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 
prostředků 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 8 Ing. Mazochová 

4.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu kulturní akce 
"Pouť k 430. výročí narození J. A. Komenského" pro Náboženskou 
obec Církve československé husitské v Přerově 

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 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - 
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, 
schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro 
otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v 
Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 
řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 
vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.4 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“ - schválení 
zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.5 Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v 
domech Osmek 5, 7“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek 

Ing. Mazochová 

6.6 Veřejná zakázka: Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva 
města Přerova - rozhodnutí o zrušení/dokončení výběrového řízení 

Ing. Mazochová 

6.7 PA Kopaniny, oprava bazénové vany – rozhodnutí o výběru 
dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem 

Ing. Mazochová 
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6.8 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa -uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Ing. Mazochová 

6.9 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1650/2021 na 
realizaci stavby „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (2. část)“ 

Ing. Mazochová 

6.10 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo SML/1645/2021 na 
realizaci stavby „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. Kozlovice 
u Přerova“ 

Ing. Mazochová 

6.11 Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí školních 
družin základních škol – zpracování projektové dokumentace pro 
ITI 2021 - 2027  

Mgr. Kouba 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 908/2 v 
k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

7.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 106/26 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva 
podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/16 
pozemku p.č. 717 a podílu id. 1/16 pozemku p. č. 806, oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle 
ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 433/1 v 
k.ú. Vinary u Př.  

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 
424/103 v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č.  603 v k.ú. Přerov (Č. 
Drahlovského 3) 

p. Zácha 

7.3.1 Bezúplatný převod pozemků p.č. 1885/14 a p.č. 1887/2, oba v k.ú. 
Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví 
statutárního města Přerova  

p. Zácha 

7.7.1 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 
nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 
pozemcích p.č. 56, 60, 64, 232, 634, 656/1 a 1021, vše v k.ú. 
Žeravice. 

p. Zácha 

7.7.2 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 
nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 
pozemcích p.č. 1981/47, 2051/9, 4981, 4983/1, 4984, 4985, 5033, 
vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.3 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 
nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – 
pozemcích p.č. 4980, 4981, 4982, 4985, 5031, 5032, 5035/1, 
5036/2 a 5037 vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

7.7.4 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 
nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - 
pozemcích p.č. 5036/1 a p.č. 1019/27, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.7.5 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech v 
majetku statutárního města Přerova, a to pozemku p.č. 155, jehož 
součástí je stavba č.p. 84 a pozemku p.č. 4925/3, vše v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

p. Zácha 

7.12.1 Náhrada škody za způsobený úraz fyzické osoby p. Zácha 

7.13.1 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

7.13.2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Obědy do škol v Olomouckém kraji III – souhlas zřizovatele  Mgr. Kouba 

8.2 Doplňující informace k začleňování dětí a žáků z Ukrajiny – 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

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

10. Různé  

10.1 Odpověď na petici obyvatel lokality nábřeží E. Beneše, ul. 
Mervartova a ul. Fügnerova 

primátor 

10.2 Podněty a připomínky z  24. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova – materiál na stůl 

primátor 

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

primátor 

12. Závěr, tiskové zprávy primátor 

 

 
 

 

Předsedající:   Ing. Petr Měřínský     

 

 

Členové Rady města: 

 

Ing. Hana Mazochová, Mgr. Petr Kouba, Ing. Tomáš Navrátil p. Michal Zácha, Mgr. Jaroslav Hýzl, 

Ing. Tomáš Dostal, Mgr. Lada Galová 

 

 

Omluveni:  Ing. Petr Vrána 

Ing. Bohumír Střelec 

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 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ZAHÁJENÍ A VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

 

Jednání 84. schůze Rady města Přerova zahájil primátor Ing. Petr Měřínský dne 28. dubna 2022              

v  9:00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 8 radních,  omluveni byli Ing. Petr 

Vrána, Ing. Bohumír Střelec, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. Rada města byla schopna se právoplatně 

usnášet.  

 

 

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

 
6.7 –PŘÍLOHA  PA Kopaniny, oprava bazénové vany – rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Navrhovatel: Ing. Mazochová 

 
8.2 – Doplňující informace k začleňování dětí a žáků z Ukrajiny 

Navrhovatel: Mgr. Kouba 

 
10.2 – Podněty a připomínky z  24. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel: Ing. Měřínský 

 
 

 

Primátor Ing. Měřínský po domluvě s navrhovatelem Ing. Tomášem Navrátilem předřadil projednání 

materiálu 5.1 – Pracovní skupina pro řešení parkovací politiky. 

 

 

 

3090/84/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 84. schůze Rady města 

Přerova konané dne 28. dubna 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 84. schůze Rady města Přerova konané dne 28. dubna 2022, 

 

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

84. schůze Rady města Přerova. 

 

 

Hlasování o programu a o ověřovatelce: 8 pro, 3 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, 

Ph.D.) 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

 

 

3095/84/5/2022 Pracovní skupina pro řešení parkovací politiky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

složení dle důvodové zprávy. 

 

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

 

 

 

 
 

3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, INFORMACE Z KOMISÍ 

 

3091/84/3/2022 Parkování K+R u základních škol 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost a 

primátor Ing. Petr Měřínský. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr realizace parkování K+R u základních škol 

 

2. pověřuje Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení dopravy realizací vymezení 

parkování K+R na stávajících parkovacích místech u vybraných základních škol  Přerova      

dle důvodové zprávy. 

 

3. pověřuje Odbor Koncepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města 

zadáním studie umístění zálivů K+R u základních škol Velká Dlážka, Za Mlýnem, Trávník,    

U Tenisu. 

 

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

Ph.D.) 

 

 

3092/84/3/2022 Kontrola usnesení – zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o ukládání dočasně volných finančních 

prostředků statutárního města Přerova za období od 01.01.2022 do 31.03.2022. 

 

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

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

3093/84/4/2022 Rozpočtové opatření č. 8 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy 

(ad 2). 

 

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

 

 

3094/84/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu kulturní akce 

"Pouť k 430. výročí narození J. A. Komenského" pro Náboženskou 

obec Církve československé husitské v Přerově 

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 Náboženská obec Církve 

československé husitské v Přerově, se sídlem Havlíčkova 1821/11, Přerov, IČ: 64989143, na 

podporu konání kulturní akce Pouť k 430. výročí narození J. A. Komenského, a to za 

podmínky finančního krytí. 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: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

934 487,6 *  + 5,0 934 492,6 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 46,7 + 5,0 51,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 448,9 + 5,0 39 453,9 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

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

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

3096/84/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 

vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

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 

„Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“, dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“, 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, 

 

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 

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení: 
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Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Ing. Hana Mazochová zástupce zadavatele Ing. Bohumír Střelec zástupce zadavatele 

Bc. Alexandr Salaba odborník Irena Šikulová odborník 

Miroslav Piekutowski 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. 

 

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

 

 

3097/84/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v 

Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího 

řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“ v obsahu dle příloh č. 1 – 3. Veřejná zakázka bude 

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

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

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

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

 

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

„Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“, postupem dle ustanovení § 53 

zákona, tj. uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 zákona, 

kterým zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů, 

 

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

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 
Pořadové číslo Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
1. *** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 
2. *** Odbor řízení projektů a investic, 

oddělení investic 
*** Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, oddělení 

dopravy 
3. *** Zástupce projektanta *** Zástupce projektanta 
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Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** Odbor řízení projektů a investic *** Odbor řízení projektů a investic 

 

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

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

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

zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,         

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

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

 

 

3098/84/6/2022 Veřejná zakázka „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“ - schválení 

zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, schválení 

vyzvaných dodavatelů, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

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 

„Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“ dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Parkoviště ul. Tománkova v Přerově“, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, ve znění Vnitřního 

předpisu č. 5/2018 a č. 13/2019, 

 

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

  
P.č. Obchodní společnost/podnikatel IČ 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

 

4. ustavuje dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018 ve znění 

Vnitřního předpisu č. 13/2019, komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

ve složení: 

 
Člen komise  Organizace  Náhradník  Organizace  
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** *** *** *** 
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5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace k veřejné 

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

6. pověřuje neuvolněného člena Rady města Přerova Michala Záchu, Dis. k jednání o uzavření 

právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným 

dodavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

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

 

 

3099/84/6/2022 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“ - schválení zadávacích 

podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Zpracování 

projektové dokumentace s názvem „Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“ dle příloh č. 

1 - 3, 

 

2 schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

„Zpracování projektové dokumentace s názvem „Cyklostezka Šířava – Svisle a R. 

Stokláskové“, postupem dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady 

postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov 

(dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, 

 

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 č. 5/2018 a č. 13/2019, komisi pro 

otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Pořadové 

číslo 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

1. *** Zástupce zadavatele *** Zástupce zadavatele 

2. ***  Odbor řízení projektů a 

investic 

*** Odbor řízení 

projektů a investic 

3. *** Odbor koncepce a 

strategického rozvoje 

*** Odbor koncepce a 

strategického 

rozvoje 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 
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*** Odbor řízení projektů a 

investic 

*** Odbor řízení projektů a 

investic 

 

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. 

 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. odkládá projednání materiálu "Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace             

s názvem „Cyklostezka Šířava – Svisle a R. Stokláskové“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a 

hodnocení nabídek" do příští schůze Rady města, 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic zapracovat připomínky vznesené na jednání Rady 

města. 

 

Na základě diskuse bylo navrženo projednání materiálu odložit do příští schůze Rady města a bylo 

uloženo Odboru řízení projektů a investic zapracovat vznesené připomínky týkající se koordinace 

veřejné zakázky s ostatními stavbami. 

 

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

 

 

3100/84/6/2022 Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel              

v domech Osmek 5, 7“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 

zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání nabídek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“ v obsahu dle příloh č. 1 – 2. Veřejná 

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

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení,            v 

souladu s § 26 zákona, v podlimitním režimu podle části třetí zákona v rámci zjednodušeného 

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

částí zákona, 

 

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

„Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“ postupem dle ustanovení 

§ 53 zákona, tj. uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle  § 214 

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

 

3. ustavuje dle § 42 odst. 1 zákona komisi pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
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Pořadové číslo  Člen komise  Organizace Náhradník Organizace 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
Administrátor  Organizace Náhradník administrátora Organizace 
*** *** *** *** 

 

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

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

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

zadávacího řízení, Písemné zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

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

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

jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

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

 

 

 

 

Z jednání Rady města se omluvil Ing. Tomáš Navrátil, bylo přítomno 7 radních. 

 

 

3101/84/6/2022 Veřejná zakázka: Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva 

města Přerova - rozhodnutí o zrušení/dokončení výběrového řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o průběhu výběrového řízení zakázky malého rozsahu 

N006/22/V00001714 na služby s názvem „Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva 

města Přerova“, 

 

VARIANTA  I. 

 

2. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu N006/22/V00001714 na služby s 

názvem „Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva města Přerova“, z důvodu vzniku 

nových požadavků na předmět plnění veřejné zakázky, 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisu „Oznámení o zrušení 

výběrového řízení“ a dalších souvisejících dokumentů. 

 

VARIANTA  II. 

 

2. rozhodla dokončit výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu N006/22/V00001714 na 

služby s názvem „Technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva města Přerova“. 

 

 

Hlasování o variantě II, kterou doporučila navrhovatelka Ing. Mazochová: 7 pro, 4 omluveni 

(Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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3102/84/6/2022 PA Kopaniny, oprava bazénové vany – rozhodnutí o výběru 

dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace PA Kopaniny, oprava 

bazénové vany“, zadávané v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady postupů a 

pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, v platném 

znění (dále jen „VP“), podle článku XIV, Postup zadávání VZMR kategorie III., 

 

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

projektové dokumentace PA Kopaniny, oprava bazénové vany“, je účastník zadávacího řízení 

Michal Pospíšil, se sídlem Tučín 148, 751 16, Želatovice s.r.o., IČ: 65912535, 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 Michal Pospíšil, se sídlem Tučín 148, 751 16, Želatovice s.r.o., IČ: 65912535, jako 

zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace PA 

Kopaniny, oprava bazénové vany“. 

 

Cena za plnění bude činit: část C1 – dokumentace pro provedení stavby 475 000,- Kč bez 

DPH, část C2 – výkon autorského dozoru 42 000,- Kč bez DPH, celkem část C1 + C2 517 

000,- Kč bez DPH tj. 625 570 Kč včetně 21 % DPH. 

 

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

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem projektové dokumentace a 

objednatelem za nabídkovou cenu 517 000,- Kč bez DPH, 625 570 Kč vč.  DPH. 

 

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: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3103/84/6/2022 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa -uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120085009 
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související se stavbou "Regenerace sídliště Přerov – Dvořákova I.etapa" mezi ČEZ Distribuce 

a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako vlastníkem zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie 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: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3104/84/6/2022 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1650/2021                 

na realizaci stavby „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (2. část)“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

SML/1650/2021 ze dne 13.12.2021 na provedení stavby „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (2. 

část)“, se zhotovitelem GALVA TRANS, s.r.o., Na trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ: 29195446, dle 

přílohy č. 2, 

 

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

méněprací.  

 

Hodnota původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 

(2. část)“ se po započtení víceprací a méněprací snižuje o 40 808,29 Kč bez DPH a cena za plnění se 

Dodatkem č. 1 mění z původní ceny 1 567 890,00 Kč bez DPH, tj. 1 897 147,00 Kč s DPH, sjednané 

ve smlouvě č. SML/1650/2021, na cenu 1 527 081,71 Kč bez DPH, tj. 1 847 768,87 Kč s DPH. 

 

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

SML/1650/2021 mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizováno podpisem pověřené náměstkyně 

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

2549/69/6/2021, ze dne 8. září 2021. 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3105/84/6/2022 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo SML/1645/2021 na 

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

Přerova“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění (vícepráce). Hodnota původního závazku 

ze smlouvy ve znění dodatku č.1 na veřejnou zakázku „Stavební úpravy – garáž p. č. 57, k. ú. 

Kozlovice u Přerova“ se po započtení víceprací zvyšuje o 34 454,57 Kč bez DPH a cena za plnění se 



15 

 

dodatkem č. 2 mění z ceny 926 122,41 Kč bez DPH na cenu 960 576,98 Kč bez DPH., tj 1 162 298,15 

Kč včetně DPH. 

 

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením dodatku č. 2 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: 6 pro, 1 se zdržel (Ing. Měřínský), 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, 

Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3106/84/6/2022 Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí školních družin 

základních škol – zpracování projektové dokumentace pro ITI 2021 - 

2027  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zahájení projektové přípravy projektu s názvem „Modernizace odborných učeben, 

kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově“, 

 

2. ukládá Odboru řízení projektů a investic zajistit vypracování projektových dokumentací pro 

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

akcí v rámci projektu ITI 2021-2027 s názvem „Modernizace odborných učeben, kabinetů a 

zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově“, dle důvodové zprávy, 

 

 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. 

Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3107/84/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 908/2 v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem části 

pozemku p.č. 908/2 orná půda o výměře 39 519 m2 v k.ú. Dluhonice. 

 

 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. 

Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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3108/84/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 106/26 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. 

§ 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod nemovité věci – podílu id. ½ pozemku p.č. 106/26 ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře cca 35 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana M***, bytem ***, a 

podílu id. ½ pozemku p.č. 106/26 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 35 m2 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana L*** M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního 

města Přerova.  

 

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

nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 106/26 v k.ú. Kozlovice u Přerova v podílovém 

spoluvlastnictví pana M*** K***, bytem ***, k id. ½, a pana L*** M***, bytem ***.  

 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. 

Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3109/84/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/16 pozemku p.č. 

717 a podílu id. 1/16 pozemku p. č. 806, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova, 

na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

úplatný převod nemovitých věcí – podílu o velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 717 a podílu o 

velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 806, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní E*** 

M***, bytem ***4, Přerov IV – Kozlovice, 750 02 Přerov, do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

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

nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 717 a podílu o velikosti 

id. 1/16 pozemku p.č. 806, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní E*** M***, 

bytem ***, Přerov IV – Kozlovice, 750 02 Přerov.  

 

 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová), 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. 

Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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3110/84/7/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 433/1 v k.ú. 

Vinary u Př.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 433/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 40 m2 v k.ú. Vinary u Př. z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

3111/84/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 424/103 

v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č.  603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nebytové jednotky č. 424/103 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k části obce Přerov I-Město,  na 

pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) o celkové výměře 38,30 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 424, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 603 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 383/9482 z vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení 

výběrového řízení na úplatný převod této jednotky za podmínek uvedených v důvodové 

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

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

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerov – nájem nebytové jednotky č. 424/103 jiný 

nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k části obce Přerov I-Město,  na 

pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) o celkové výměře 38,30 m2 ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3112/84/7/2022 Bezúplatný převod pozemků p.č. 1885/14 a p.č. 1887/2, oba v k.ú. 

Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního 

města Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 1885/14 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 168 

m2 a p.č. 1887/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 283 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, 

se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova. 
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Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3113/84/7/2022 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 

nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích 

p.č. 56, 60, 64, 232, 634, 656/1 a 1021, vše v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

1. souhlasí s umístěním stavby „Optická trasa Žeravice II“ na pozemcích p.č. 56, 60, 64, 232, 

634, 656/1 a 1021, vše v k.ú. Žeravice, v rozsahu dle předložené dokumentace. 

 

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

břemene – služebnosti zřídit a provozovat optickou infrastrukturu 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 optické infrastruktury k tíži pozemků p.č. 56, 60, 

64, 232, 634, 656/1 a 1021, vše v k.ú. Žeravice v majetku statutárního města Přerova, a to ve 

prospěch společnosti proWiFi ISP s.r.o. IČ: 06979742, se sídlem Antonína Klobouka 641, 783 

72 Velký Týnec 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 proWiFi ISP s.r.o.           

IČ: 06979742, se sídlem Antonína Klobouka 641, 783 72 Velký Týnec, jako stavebníkem, 

nájemcem a budoucím oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3114/84/7/2022 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 

nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích 

p.č. 1981/47, 2051/9, 4981, 4983/1, 4984, 4985, 5033, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „REKO MS Přerov – Sušilova“ na pozemcích p.č. 1981/47, 

2051/9, 4981, 4983/1, 4984, 4985 a 5033, 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 plynárenské zařízení 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 plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 

1981/47, 2051/9, 4981, 4983/1, 4984, 4985 a 5033, vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění 

záměru nájmu uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, nájemní a o budoucí smlouvě o zřízení 
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služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem a 

budoucím povinným ze služebnosti a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3115/84/7/2022 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – služebnosti na 

nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova – pozemcích 

p.č. 4980, 4981, 4982, 4985, 5031, 5032, 5035/1, 5036/2 a 5037 vše v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby „REKO MS Přerov – Čechova + 1“ na pozemcích p.č. 4980, 

4981, 4982, 4985, 5031, 5032, 5035/1, 5036/2 a 5037, 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 plynárenské zařízení 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 plynárenského zařízení k tíži pozemků p.č. 4980, 

4981, 4982, 4985, 5031, 5032, 5035/1, 5036/2 a 5037, vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova, a to ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a po uplynutí zákonem stanovené doby pro zveřejnění 

záměru nájmu 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 GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti. 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3116/84/7/2022 Právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti na 

nemovitých věcech v majetku statutárního města Přerova - pozemcích 

p.č. 5036/1 a p.č. 1019/27, oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí s umístěním stavby "Parkovací místa s dobíjecí stanici v ul. Kramářova, Přerov" na 

pozemcích p.č.5036/1 a  p.č. 1019/27, oba v k.ú. Přerov v rozsahu dle předložené 

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

břemene - služebnosti zřídit a provozovat dvě veřejné dobíjecí stanice, jeden platební teminál 

a s tím spojené omezení povinného z věcného břemene - služebnosti, spočívající v povinnosti 

strpět a umožnit oprávněnému z věcného břemene - služebnosti a jím pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na zatížené nemovité věci za účelem zajišťování provozu a údržby, 

včetně případné rekonstrukce a odstranění veřejných dobíjecích stanic a platebního terminálu 

k tíži pozemků p.č. 5036/1 a p.č. 1019/27, oba v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 

Přerov, a to ve prospěch společnosti 4win financial s.r.o., se sídlem Kramářova 1242/25, 

Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ 06374361. 

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou., Věcné břemeno - 

služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o právu provést stavbu a o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, 

jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným z věcného břemene – služebnosti, a 

společností 4win financiál s.r.o., se sídlem Kramářova 1242/25, Přerov I - Město, 750 02 

Přerov, IČ 06374361, jako stavebníkem a budoucím oprávněným z věcného břemene - 

služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena po dokončení 

stavby a splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

"Parkovací místa s dobíjecí stanicí v ul. Kramářova, Přerov" a po doložení geometrického 

plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 

břemene - služebnosti včetně ochranného pásma na výše uvedených pozemcích budoucím 

oprávněným z věcného břemene - služebnosti. Oprávněný z věcného břemene - služebnosti 

uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek za vklad 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí. Ujednáním 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti bude podpora malého rozsahu (de minimis) 

a stanovení její výše. 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

3117/84/7/2022 Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitých věcech                

v majetku statutárního města Přerova, a to pozemku p.č. 155, jehož 

součástí je stavba č.p. 84 a pozemku p.č. 4925/3, 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 umístit a provozovat na služebných nemovitých 

věcech kabelové vedení NN a rozpojovací skříň a s tím spojené omezení povinného, spočívající v 

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

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

kabelového vedení NN a rozpojovací skříně k tíži nemovitých věcí – pozemku p.č. 155, jehož součástí 

je budova č.p. 84 a pozemku p.č. 4925/3, vše v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250 a uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti.  

 

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

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

služebnosti a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 28628250, jako 

oprávněným z věcného břemene – služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude 

uzavřena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 1930,- Kč, navýšených o příslušnou 

sazbu DPH. 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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3118/84/7/2022 Náhrada škody za způsobený úraz fyzické osoby 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání neschvaluje náhradu škody za způsobený úraz a újmu na zdraví a 

věci ve výši 5.000,- Kč paní J***C***.  

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3119/84/7/2022 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16, v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. , s N*** V***, trvale bytem *** za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 (1+1), o ploše 71,09 m2, ploše pro nájem 

66,95 m2, v domě č. p. 122, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 34, v 

k. ú. Přerov, Kratochvílova č.o. 20, s Ing. Arch. M*** Š***, Ph.D., trvale bytem ***, za 

nájemné ve výši 5.021,-- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 

nájemné za zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 (1+1), o ploše 42,25 m2, ploše pro nájem 

41,34 m2, v domě č. p. 804, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4039, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 34, s D*** H***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude 

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

4. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 56,99 m2, ploše pro nájem 

55,8 m2, v domě č. p. 1477, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 655, 

v k. ú. Přerov, Komenského č.o. 54, s A*** K***, trvale bytem *** 

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16, v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 7, s I*** Č*** a A*** Č***, trvale bytem *** 

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16, v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 7, s O*** S***, trvale bytem *** 

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16, v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 7, s Ž*** Z***, trvale bytem *** 
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8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 (1+1), o ploše 43,00 m2, ploše pro nájem 

41,64 m2, v domě č. p. 2783, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4293/16, v k. ú. Přerov, Sokolská č.o. 7, s M*** B***, trvale bytem *** 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1), o ploše 39,24 m2, ploše pro nájem 

36,44 m2, v domě č. p. 2088, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4009, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 28, s L*** F***, trvale bytem *** 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 (1+1), o ploše 71,09 m2, ploše pro nájem 

66,95 m2, v domě č. p. 122, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 34, v 

k. ú. Přerov, Kratochvílova č.o. 15, s D*** Ť***, trvale bytem *** 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 (1+1), o ploše 71,09 m2, ploše pro nájem 

66,95 m2, v domě č. p. 122, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 34, v 

k. ú. Přerov, Kratochvílova č.o. 15, s J*** H*** a J*** H***, trvale bytem ***. 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3120/84/7/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (2+1), o ploše pro 

nájem 59,92 m2, v budově č.p. 497, příslušném k části obce Přerov I – město, na pozemku parc. č. 

4394/48, v k.ú. Přerov, Kopaniny čo. 14, s paní L*** H***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

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

předměty, na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit 

služby spojené s užíváním bytu.  

 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3121/84/8/2022 Obědy do škol v Olomouckém kraji III – souhlas zřizovatele  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, U Tenisu 2 do projektu 

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

programu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

 

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

zapojením do projektu dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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3122/84/8/2022 Doplňující informace k začleňování dětí a žáků z Ukrajiny  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje použití provozního příspěvku zřizovatele pro Základní školu Přerov, Trávník 27 na 

zajištění kroužku českého jazyka pro žáky z Ukrajiny, který bude škola organizovat do konce 

školního roku 2021/2022, 

 

2. bere na vědomí , že dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti 

školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 

Ruské federace, proběhne ve dnech 6. a 7. června 2022 zápis dětí a žáků z Ukrajiny do 

mateřských a základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem, a to dle podmínek 

uvedených v důvodové zprávě, 

 

3. ruší usnesení č. 2974/80/8/2022 z 80. schůze Rady města Přerova konané dne 3.3.2022, 

 

4. schvaluje ve všech mateřských školách zřizovaných statutárním městem Přerovem udělení 

výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřských škol, kdy lze ve školním roce 

2021/2022 běžnou třídu mateřské školy naplnit až do počtu 28 dětí. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

 

 
 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3123/84/9/2022 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – v domě s pečovatelskou 

službou č. 26 (1+0), o ploše pro nájem 31,81 m2, v domě č. p. 2293, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 3456, v k. ú. Přerov, Mervartova, č. o. 9 (vč. zařizovacích 

předmětů dle přílohy č. 1), s panem *** za nájemné ve výši 1.262 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 a to za podmínky vrácení aktuálně 

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

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+2), o ploše pro nájem 67,10 m2, v domě č. 

p. 741, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 915, v k. ú. Přerov, 

Husova, č. o. 9 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2), s paní *** za nájemné ve výši 

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

zařizovací předměty dle přílohy č. 2, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  
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3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše pro nájem 67,57 m2, v domě č. 

p. 1948, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1165, v k. ú. Přerov, 

Gen. Štefánika, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3), s paní ***, za nájemné ve 

výši 3.745 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 bytu č. 10 (1+1), o ploše pro nájem 42,40 m2, v domě 

č. p. 1946, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 930, v k. ú. Přerov, 

Kojetínská, č. o. 38 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s paní ***, za nájemné ve 

výši 2.114 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (1+1), o ploše pro nájem 61,50 m2, v domě č. 

p. 1948, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 1165, v k. ú. Přerov, 

Gen. Štefánika, č. o. 4 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 5), s panem ***za nájemné ve 

výši 3.408 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 5, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25 (1+1), o ploše pro nájem 29,24 m2, v domě 

č. p. 2491, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k. ú. Přerov, 

Jižní čtvrť II, č. o. 5 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 6), s paní ***za nájemné ve 

výši 1.620 Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 6, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení a to za 

podmínky vrácení aktuálně užívaného bytu. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu.  

 

7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu zvláštního určení č. 4 (1+0), o ploše 

27,12 m2, v domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. 748, příslušném k 

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

zařizovacích předmětů dle přílohy č.7.), s panem ***za nájemné ve výši 1 076,- Kč/měsíc 

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

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

nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.  

 

8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 9 a bytu č. 1 

v Přerově, Gen. Štefánika 4, s paní *** 

 

9. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 9, s paní *** 

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 9, s paní *** 

 

11. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 9, s paní *** 

 

12. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 9, s panem 

*** 

 

13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 9, s paní *** 

 

14. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 9, s paní *** 
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15. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 9 a bytu č. 1 

v Přerově, Gen. Štefánika 4, s panem *** 

 

16. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 9, s panem 

*** 

 

17. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 9, s paní *** 

 

18. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 4 v Přerově, Husova 9, s paní *** 

 

19. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Gen. Štefánika 4, s 

panem *** 

 

20. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Gen. Štefánika 4, s 

panem *** 

 

21. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Gen. Štefánika 4, s 

paní *** 

 

22. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Gen. Štefánika 4 a 

bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6, s panem *** 

 

23. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Gen. Štefánika 4, 

bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6 a bytu č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s paní *** 

 

24. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Gen. Štefánika 4, 

bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6 a bytu č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem *** 

 

25. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Gen. Štefánika 4, 

bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6 a bytu č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem *** 

 

26. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 1 v Přerově, Gen. Štefánika 4, 

bytu č. 16 v Přerově, Denisova 6 a bytu č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem *** 

 

27. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 16 v Přerově, Denisova 6 a bytu 

č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s paní *** 

 

28. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s 

paní *** 

 

29. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s 

paní *** 

 

30. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, č. 13 v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s 

paní *** 

 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 
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10. RŮZNÉ 

 

3124/84/10/2022 Odpověď na petici obyvatel lokality nábřeží E. Beneše, ul. Mervartova 

a ul. Fügnerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí petici části obyvatel žijících v lokality ulic nábřeží E. Beneše, ul. Mervartova 

a ul. Fügnerova, 

 

2. souhlasí s předloženým návrhem odpovědi na petici. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 

3125/84/10/2022 Podněty a připomínky z  24. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

na 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 17.05.2022 

 

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

na 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

Hlasování: 7 pro, 4 omluveni (Ing. Vrána, Ing. Střelec, Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Navrátil) 

 

 
 

INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

 informace o konání valných hromad společností Teplo Přerov, a.s., Technické služby města 

Přerova, s.r.o., Sportoviště Přerov s.r.o. a Přerovská rozvojová, s.r.o. před konáním 86. schůze 

Rady města dne 26.5.2022 
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12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 84. schůzi Rady města Přerova konanou dne 28. dubna 2022     

v 10:15 hodin. 

 

 

V Přerově dne 28. 4. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Ing. Hana Mazochová 

náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 


