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ZÁPIS 

 

z 85. schůze Rady města Přerova konané dne 12. května 2022 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení primátor 

2. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu primátor 

3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí  

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 9 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Azylový dům 
Přerov“. 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 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 

6.2 Veřejná zakázka „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a 
výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. 
Rasche 7, Přerov“ - schválení zadávacích podmínek a zahájení 
výběrového řízení, schválení vyzvaných dodavatelů, jmenování 
členů komise pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek 

Ing. Mazochová 

6.3 Akce „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní 
stadion“ – stanovení dalšího postupu 

Ing. Mazochová 

6.4 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa -uzavření 
smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

Ing. Mazochová 

6.5 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 
informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 
zpracování znaleckého posudku 

primátor 

6.6 Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací pro 
projekt „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro 
školní družiny základních škol v Přerově“ - schválení zadávacích 
podmínek a zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise 
pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek – materiál 
na stůl 

Ing. Mazochová 
a 
Mgr. Kouba 

6.7 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci 
IOP 09“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení 
zadávacího řízení – materiál na stůl 

primátor 

6.8 Odstoupení od Smlouvy o dílo č. SML/0280/2022 na zpracování 
projektové dokumentace s názvem „Hospodaření se srážkovou 
vodou v budovách základních škol v Přerově“ – materiál na stůl 

primátor 

7. Majetkoprávní záležitosti  

7.1.1 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí – části 
pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. Přerov za část pozemku 
p.č. 347 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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7.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 634/5 
v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
5207/76 ostatní plocha a p.č. 5207/86 ostatní plocha, oba v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

7.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č. 372/1 
v k.ú. Dluhonice  

p. Zácha 

7.1.5 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – 
částí pozemků p.č. 6715/2, p.č. 6716/1 a p.č. 6716/2 vše v k.ú. 
Přerov za části pozemků p.č. 6713/2, p.č. 6714/20, p.č. 6714/3, 
p.č. 6750/22, p.č. 6750/21, p.č. 6750/23, p.č. 6750/20 a p.č. 
6750/12 vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

7.1.6 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6079/4, p.č. 
6079/17, p.č. 6092, p.č. 6105/2, p.č. 6105/10, p.č. 6105/23, p.č. 
6105/31, p.č. 6120/1, p.č. 6120/2, p.č. 6200/1, p.č. 6226/25, p.č. 
6226/26, p.č. 6226/35, p.č. 6244, p.č. 6245, p.č. 6254/7, p.č. 
6254/17, p.č. 6281, p.č. 6302/31, p.č. 6308, p.č. 6318/1, p.č. 
6318/2, p.č. 6320/14, p.č. 6320/15, p.č. 6900/937, p.č. 6900/938, 
p.č. 7166/49, p.č. 7166/87, p.č. 7166/92, p.č. 7166/115, p.č. 
7166/116, p.č. 7166/123, p.č. 7166/135, p.č. 7166/136, p.č. 
7166/143, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v 
k.ú. Penčičky - změna usnesení 

p. Zácha 

7.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

7.5.1 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 528/8 v k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

7.6.1 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 530 v k.ú. Penčice 

p. Zácha 

7.6.2 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 5276/12 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

7.6.3 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  
výlohy prostoru v budově č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 137  v k.ú. Přerov (nám. 
TGM 8) 

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 - změna usnesení 

p. Zácha 

7.12.1 Uvedení jména na náhrobku čestného hrobu pana Ladislava 
Hudečka na městském hřbitově v Přerově 

p. Zácha 

7.13.1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy p. Zácha 

7.13.2 Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy p. Zácha 

7.13.3 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení p. Zácha 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – dvě přípravné třídy   Mgr. Kouba 

8.2 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Přerovem   

Mgr. Kouba 

8.3 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání III. pro ORP Přerov 
(MAP) – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 
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9. Sociální záležitosti  

9.1 Seniorské a rodinné akce 2022 - přijetí nepeněžitého daru a 
smlouva o bezúplatném užívání 

Mgr. Kouba 

9.2 Podpora projektů Dětská skupina Mamutík I, Dětská skupina 
Mamutík II. 

Mgr. Kouba 

9.3 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o  poskytování a  úhradě 
hrazených služeb – materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

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, Ing. Petr Vrána, p. Michal Zácha,     

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

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 

 

Omluveni:   

 

 

Dále přítomni:  Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

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 85. schůze Rady města Přerova zahájil náměstek primátora Mgr. Petr Kouba dne 12. května 

2022 v  9:00 hodin v zasedací místnosti Rady města za přítomnosti 9 radních,  na jednání se dostavili 

později primátor Ing. Petr Měřínský a Ing. Tomáš Dostal. Rada města byla schopna se právoplatně 

usnášet.   

 

Předsedající Mgr. Petr Kouba informoval o předložených materiálech  „na stůl“: 

 
6.6 –Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací pro projekt „Modernizace odborných 

učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově“ - schválení zadávacích 

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

hodnocení nabídek 

Navrhovatel: Ing. Mazochová 

  Mgr. Kouba 

 
6.7 – Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“ -  schválení  

zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího řízení 

Navrhovatel: Ing. Měřínský 

 
6.8 – Odstoupení od Smlouvy o dílo č. SML/0280/2022 na zpracování projektové dokumentace s 

názvem „Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v Přerově“ 

Navrhovatel: Ing. Měřínský 

 

8.3 – Příprava Místního akčního plánu vzdělávání III. pro ORP Přerov (MAP) 

Navrhovatel: Mgr. Kouba 

 

 

9.3 – Výběrové řízení na uzavření smlouvy o  poskytování a  úhradě hrazených služeb 

Navrhovatel: Mgr. Kouba 

 
 

Předsedající Mgr. Petr Kouba: 

 

 informoval, že dne 9.5.2022 byly zaslány Kanceláří tajemníka informace o smlouvách 

uzavřených odbory magistrátu a organizacemi zřizovanými městem v rozsahu od 100 tis.        

do 500 tis. Kč bez DPH za 1. čtvrtletí roku 2022. 

 

 navrhl předřadit projednání materiálů od majetkoprávních záležitostí a dál – hlasování: 9 pro, 

2 nepřítomni (Ing. Měřínský, Ing. Dostal) 
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3126/85/2/2022 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 85. schůze Rady města 

Přerova konané dne 12. května 2022 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 85. schůze Rady města Přerova konané dne 12. května 2022, 

 

2. schvaluje Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze Rady 

města Přerova. 

 

Hlasování o upraveném programu a o ověřovateli: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Měřínský, Ing. Dostal) 

 

 

 

 
 

7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3137/85/7/2022 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovitých věcí – části 

pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 

347 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovitých 

věcí - části pozemku p.č. 4954 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 a části pozemku p.č. 5005 ostatní 

plocha o výměře cca 50 m2, oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova, za část 

pozemku p.č. 347 zahrada o výměře cca 10 m2 ve vlastnictví pana M*** P***, bytem ***, s 

doplatkem rozdílu cen pozemků.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Měřínský, Ing. Dostal) 

 

 

3138/85/7/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 634/5 v k.ú. 

Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci - pozemku p.č. 634/5 ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k.ú. Předmostí, z podílového 

spoluvlastnictví paní M***, pana Z*** a paní Z*** do majetku statutárního města Přerova.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Měřínský, Ing. Dostal) 
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3139/85/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5207/76 ostatní 

plocha a p.č. 5207/86 ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

pozemků p.č. 5207/76 ostatní plocha o výměře 871 m2 a p.č. 5207/86 ostatní plocha o výměře 1 m2, 

oba v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví společnosti AGENTURY H + N, v.o.s. (podíl 1/2), 

pana Ing. J*** K*** (podíl 3838/10000), paní B*** K*** (podíl 5855/100000) a pana Ing. O*** 

K*** (podíl 5765/100000) do majetku statutárního města Přerova.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Měřínský, Ing. Dostal) 

 

3140/85/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č. 372/1 v k.ú. 

Dluhonice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 372/1 zahrada o výměře cca 17 m2 v k.ú. Dluhonice z podílového spoluvlastnictví pana 

R*** Z***, bytem *** k id ½ a paní V***Z***, bytem *** k id ½ do vlastnictví statutárního města 

Přerova.  

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Měřínský, Ing. Dostal) 

 

3141/85/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – částí 

pozemků p.č. 6715/2, p.č. 6716/1 a p.č. 6716/2 vše v k.ú. Přerov za části 

pozemků p.č. 6713/2, p.č. 6714/20, p.č. 6714/3, p.č. 6750/22, p.č. 

6750/21, p.č. 6750/23, p.č. 6750/20 a p.č. 6750/12 vše v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu pozemků - 

části p.č. 6715/2 ostatní plocha o výměře cca 122 m2, části p.č. 6716/1 ostatní plocha o výměře cca 

185 m2, části p.č. 6716/2 ostatní plocha o výměře cca 1454 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního 

města Přerova za část p.č. 6713/2 ostatní plocha o výměře cca 147 m2, část p.č. 6714/20 ostatní plocha 

o výměře cca 46 m2, část p.č. 6714/3 ostatní plocha o výměře cca 364 m2, část p.č. 6750/22 ostatní 

plocha o výměře cca 171 m2, část p.č. 6750/21 ostatní plocha o výměře cca 18 m2, část p.č. 6750/23 o 

výměře cca 73 m2, část p.č. 6750/20 ostatní plocha o výměře cca 7 m2 a část p.č. 6750/12 ostatní 

plocha o výměře cca 790 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku společnosti NewCo Immo CZ GmbH, id č. 

HRB 510168, se sídlem In der Bettergrube 9, Legefeld, 994 28 Weimar, Spolková republika 

Německo. 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Měřínský, Ing. Dostal) 
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Na jednání Rady města se dostavil primátor Ing. Petr Měřínský, bylo přítomno             

10 radních. 

 

3142/85/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6079/4, p.č. 6079/17, p.č. 

6092, p.č. 6105/2, p.č. 6105/10, p.č. 6105/23, p.č. 6105/31, p.č. 6120/1, 

p.č. 6120/2, p.č. 6200/1, p.č. 6226/25, p.č. 6226/26, p.č. 6226/35, p.č. 

6244, p.č. 6245, p.č. 6254/7, p.č. 6254/17, p.č. 6281, p.č. 6302/31, p.č. 

6308, p.č. 6318/1, p.č. 6318/2, p.č. 6320/14, p.č. 6320/15, p.č. 6900/937, 

p.č. 6900/938, p.č. 7166/49, p.č. 7166/87, p.č. 7166/92, p.č. 7166/115, p.č. 

7166/116, p.č. 7166/123, p.č. 7166/135, p.č. 7166/136, p.č. 7166/143, vše 

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemků p.č. 6079/4 orná půda o výměře 

3936 m2,  p.č. 6079/17 orná půda o výměře 7268 m2, p.č. 6092 ostatní plocha o výměře 1098 

m2, p.č. 6105/2 orná půda o výměře 33 m2, části p.č. 6105/10 orná půda o výměře cca 2904 

m2, p.č. 6105/23 orná půda o výměře 2913 m2, p.č. 6105/31 orná půda o výměře 4440 m2, p.č. 

6120/1 ostatní plocha o výměře 275 m2, p.č. 6120/2 ostatní plocha o výměře 579 m2, části p.č. 

6200/1 orná půda o výměře cca 2148 m2, p.č. 6226/25 orná půda o výměře 4187 m2, p.č. 

6226/26 orná půda o výměře 3848 m2, části p.č. 6226/35 orná půda o výměře cca 243 m2, p.č. 

6244 ostatní plocha o výměře 3973 m2, p.č. 6245 orná půda o výměře 46554 m2, p.č. 6254/7 

ostatní plocha o výměře 656 m2, p.č. 6254/17 orná půda o výměře 1099 m2, p.č. 6281 ostatní 

plocha o výměře 4880 m2, p.č. 6302/31 ostatní plocha o výměře 1545 m2, p.č. 6308 ostatní 

plocha o výměře 5765 m2, p.č. 6318/1 ostatní plocha o výměře 1324 m2, p.č. 6318/2 ostatní 

plocha o výměře 115 m2, p.č. 6320/14 orná půda o výměře 17718 m2, p.č. 6320/15 orná půda 

o výměře 1129 m2, p.č. 6900/937 ostatní plocha o výměře 2346 m2, p.č. 6900/938 ostatní 

plocha o výměře 1728 m2, p.č. 7166/49 orná půda o výměře 2047 m2, části p.č. 7166/87 

ostatní plocha o výměře 351 m2, části p.č. 7166/92 orná půda o výměře cca 1760 m2, části p.č. 

7166/115 orná půda o výměře cca 1920 m2, p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2, části 

p.č. 7166/123 orná půda o výměře 247 m2, části p.č. 7166/135 orná půda o výměře cca 1206 

m2, p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, části p.č. 7166/143 orná půda o výměře cca 26 

m2, všechny v k.ú. Přerov žadateli 1. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – pacht pozemků p.č. 6245 orná půda o výměře 

46554 m2, p.č. 6320/14 orná půda o výměře 17718 m2, p.č. 6226/25 orná půda o výměře    

4187 m2, a p.č. 6226/26 orná půda o výměře 3848 m2 vše v k.ú. Přerov žadateli 2. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Dostal, Ing. Vrána) 
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3143/85/7/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. 

Penčičky - změna usnesení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 2629/71/7/2021, přijatého na 

71. schůzi Rady města Přerova dne 7.10.2021 tak, že nově zní takto:  

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

pozemku p.č. 483/5 zahrada o výměře 247 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova 

žadateli.“ 

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Dostal, Ing. Vrána) 

 

 

3144/85/7/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 479/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1350-7/2022 označené 

jako díl "a" o výměře 123 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do společného 

jmění manželů A*** a B*** O***, bytem ***za kupní cenu ve výši 172.000,- Kč. Dodání pozemku 

není předmětem DPH.  

 

Hlasování: 9 pro, 2 nepřítomni (Ing. Dostal, Ing. Vrána) 

 

 

 

Na jednání Rady města se dostavil Ing. Tomáš Dostal, bylo přítomno 11 radních. 

 

 

3145/85/7/2022 Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 528/8 v k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o zrušení nájemní smlouvy uzavřené dne 26.4.2022 mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 jako nájemcem. Předmětem nájmu je část 

pozemku p.č. 528/8 ostatní plocha o výměře 286 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 
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jako nájemcem. Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 528/8 ostatní plocha o výměře 286 m2 

v k.ú. Předmostí. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.7.2022 do 31.10.2026. 

Nájemné je stanoveno ve výši 49,-Kč/m2/rok, včetně DPH. Účelem nájmu je využití předmětu 

nájmu jako manipulační plochy pro realizaci stavebního objektu SO 301.1A Provizorní 

přečerpání sběrače „A“ vybudovaného v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník 

nad Bečvou. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3146/85/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 530 v k.ú. Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 530 v k.ú. Penčice o výměře 1 m2 mezi 

statutárním městem Přerovem jako půjčitelem a společností Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, 

Politických vězňů 909/4, IČ 4711498, jako vypůjčitelem. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou 3 

roky. Ujednáním výpůjčky bude stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). Účelem 

výpůjčky bude využití části pozemku k umístění poštovní listovní schránky. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3147/85/7/2022 Výpůjčka nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 5276/12 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 5276/12 orná půda o 

výměře 1630 m2 v k.ú. Přerov a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov (jako 

půjčitelem) a spolkem Naše společná krajina z.s. , IČ: 26550997, se sídlem Pavlovice u Přerova č.p. 

274, 751 11 (jako vypůjčitelem). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2028, účelem 

výpůjčky je realizace nového krajinného prvku - provedení výsadeb dle osazovacího plánu a následná 

péče o výsadbu a údržba pozemku. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3148/85/7/2022 Výpůjčka nemovité věci ve vlastnictví statutárního města  Přerov –  

výlohy prostoru v budově č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-

Město, která je součástí pozemku p.č. 137  v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na výlohu prostoru v 

budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí  pozemku p.č. 137 v 

k.ú. Přerov (nám. TGM 8) mezi statutárním městem Přerov jako půjčitelem a  spolkem Folklorní 
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soubor Haná Přerov, z.s., se sídlem Přerov I-Město, U Bečvy 904/1, IČ 67338500 jako vypůjčitelem.  

Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou, od 21.5.2022 do 14.6.2022. Účelem výpůjčky bude využití 

výlohy prostoru pro Folklorní festival Přerov 2022. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3149/85/7/2022 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 - změna usnesení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 3047/82/7/2022 přijatého na 

82. schůzi dne 7.4.2022 a to tak, že nově zní takto: 

"Rada města Přerova 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 60.000,- 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: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3150/85/7/2022 Uvedení jména na náhrobku čestného hrobu pana Ladislava Hudečka 

na městském hřbitově v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uvedení jména paní Marie Hudečkové na náhrobku 

čestného hrobu pana Ladislava Hudečka, hrob č. 01-10-01-0023-DHR, hrobové místo Y – I. – 23, 

který je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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3151/85/7/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše pro 

nájem 62,8 m2, v budově č.p. 466, příslušném k části obce Přerov I – město, na pozemku parc. č. 

4672/3, v k.ú. Přerov, Osmek čo. 5, s paní Bc. A*** K***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

5.024,-- 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: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3152/85/7/2022 Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 27 (1+1), o ploše pro nájem 28,79 m2, v budově 

č.p. 2491, příslušném k části obce Přerov I – město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k.ú. Přerov, Jižní 

čtvrť II čo. 5, s paní S*** M***, trvale bytem *** za nájemné stanové dle evidenčního listu 

Statutárního města Přerov, tj. ve výši 3170,-- Kč, na dobu určitou do 30.6.2022. Vedle nájemného 

bude podnájemce hradit nájemci služby spojené s užíváním bytu ve výši stanové dle evidenčního listu 

Statutárního města Přerov. Nájemce doloží uvedenou skutečnost originálem podnájemní smlouvy 

maximálně do 2 pracovních dní od podpisů jednotlivých stran.  

 

VARIANTA  II. 

nesouhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 27 (1+1), o ploše pro nájem 28,79 m2, v budově 

č.p. 2491, příslušném k části obce Přerov I – město, na pozemku parc. č. 5738/9, v k.ú. Přerov, Jižní 

čtvrť II čo. 5, s paní S*** M***, trvale bytem ***, za nájemné stanové dle evidenčního listu 

Statutárního města Přerov, tj. ve výši 3170,-- Kč, na dobu určitou do 30.6.2022. Vedle nájemného 

bude podnájemce hradit nájemci služby spojené s užíváním bytu ve výši stanové dle evidenčního listu 

Statutárního města Přerov. Nájemce doloží uvedenou skutečnost originálem podnájemní smlouvy 

maximálně do 2 pracovních dní od podpisů jednotlivých stran. 

 

Hlasování o variantě I., kterou doporučil navrhovatel p. Zácha: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3153/85/7/2022 Uzavření nájemních smluv – výběrové řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 43,03 m2, ploše pro nájem 

37,43 m2, v domě č. p. 2089, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4010, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 30, s T*** B***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 
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2320,-- 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. 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 M*** K***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

4240,-- 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. 8 (1+1), o ploše 41,86 m2, ploše pro nájem 

40,79 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 J*** P***, trvale bytem ***, za nájemné ve výši 

3671,-- 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. 18 (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 M*** K***.  

 

5. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 (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 J*** R***.  

 

6. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 (1+1), o ploše 37,88 m2, ploše pro nájem 

34,84 m2, v domě č. p. 2087, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4008, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 26, s T*** B***.  

 

7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 (1+1), o ploše 37,88 m2, ploše pro nájem 

38,65 m2, v domě č. p. 2087, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4008, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 26, s T*** B***.  

 

8. 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 T*** B***.  

 

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 M*** K***.  

 

10. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 (1+1), o ploše 43,03 m2, ploše pro nájem 

37,43 m2, v domě č. p. 2089, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku parc. č. 

4010, v k. ú. Přerov, Na Hrázi č.o. 30, s M*** K***.  

 

11. 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 J*** P***.  

 

12. neschvaluje neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 41,86 m2, ploše 

pro nájem 40,79 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 T*** B***.  
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13. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 (1+1), o ploše 41,86 m2, ploše pro nájem 

40,79 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 M*** K***.  

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

 

 

Předsedající Mgr. Kouba nechal hlasovat o pokračování projednání materiálů od Finančních záležitostí 

- hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

Od bodu 4 „Finanční záležitosti“ řídil jednání 85. schůze Rady města Ing. Měřínský, primátor. 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

primátora. 

 

3127/85/4/2022 Rozpočtové opatření č. 9 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

 

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

ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

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

 

3128/85/5/2022 Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře - “Azylový dům 

Přerov“ 

Rada města Přerova po projednání povoluje v souladu s ustanovením § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z 

územního opatření o stavební uzávěře, které bylo vydáno formou opatření obecné povahy, dne 

19.01.2015, pod č.j. MMPr/006721/2015, a které nabylo účinnosti 06.02.2015, ve znění jednotlivých 



14 

 

změn územního opatření o stavební uzávěře, pro stavbu “Azylový dům Přerov“, situovanou na 

pozemku parc.č. 6868/21 v katastrálním území Přerov (dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu na 

usnesení). 

 

V diskusi zazněly informace týkající se kapacity, tzn. cca pro 20 přerovských klientů bez přístřeší, ve 

vybrané lokalitě jsou denně přítomni zástupci Charity a organizace Člověk v tísni. Financování je 

předpokládáno z dotace projektu ITI 2021 a ze sociální oblasti, kdy realizace stavby je podmíněna 

přidělením dotace. 

 

 

Hlasování: 8 pro, 3 proti (Ing. Navrátil, Ing. Střelec, Mgr. Galová) 

 

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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

primátora. 

 

3129/85/6/2022 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 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

 

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

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

6. pověřuje 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: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3130/85/6/2022 Veřejná zakázka „Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a 

výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za drátěné, nám. Fr. 

Rasche 7, Přerov“ - 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 

„Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za 

drátěné, nám. Fr. Rasche 7, Přerov“ dle příloh č. 1 a 2, 

 

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

„Oprava horizontálních rozvodů kanalizace a výměna stávajících dřevěných sklepních kójí za 

drátěné, nám. Fr. Rasche 7, Přerov“, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 

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

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

předpisu č. 5/2018 a č. 13/2019, 

 

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

  
P.č. Obchodní společnost/podnikatel, 

sídlo 
IČ 

*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

 

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

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

ve složení: 

  
Člen komise Organizace Náhradník Organizace 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 
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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: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3131/85/6/2022 Akce „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ – 

stanovení dalšího postupu 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o stavu realizace akce „Stavební úpravy hygienických zařízení a 

šaten-zimní stadion“ a o stavu dotačního řízení, dle důvodové zprávy, 

 

VARIANTA  I. 
2. rozhodla v realizaci akce „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ 

pokračovat, dle důvodové zprávy. 

 

 

VARIANTA  II. 

2. rozhodla v realizaci akce „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ 

nepokračovat, dle důvodové zprávy. 

 

 

Navrhovatelka Ing. Mazochová doporučila variantu II., tzn. nepokračovat v realizaci akce. 

Ing. Vrána podal protinávrh na variantu I., tzn. pokračovat v realizaci akce, protože hygienická 

zařízení a šatny na zimním stadionu pro děti a mládež jsou v havarijním stavu a jejich oprava je 

slibována dlouhodobě a projekt je již vysoutěžený. Ing. Střelec připomenul, že v minulosti návrh 

podpořil s podmínkou získání dotace, a proto souhlasí s doporučením navrhovatelky, tzn. variantou II. 

Mgr. Kouba prohlásil, že je za město v představenstvu HC Zubr, takže je v potenciálním střetu zájmů, 

ale necítí se být ve střetu zájmů. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Vrány – varianta I: 7 pro, 4 proti (Ing. Měřínský, Ing. Mazochová, 

Ing. Střelec, Ing. Dostal) 
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3132/85/6/2022 Regenerace sídliště Přerov -  Dvořákova I.etapa -uzavření smlouvy        

o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPIC/MS/2022/00062 související se stavbou "Regenerace sídliště Přerov – Dvořákova 

I.etapa" mezi CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 

04084063 jako vlastníkem sítě elektronických komunikací 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: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3133/85/6/2022 Kartelová dohoda na veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě statutárního města Přerova “ – 

zpracování znaleckého posudku 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadání zpracování znaleckého posudku na odhad výše škody v oblasti hospodářské 

soutěže způsobené statutárnímu městu Přerov ve veřejné zakázce s názvem „Zajištění přenosu 

dat a informací v územní samosprávě statutárního města Přerova“, jejíž předmětem byla 

poradenská činnost při přípravě a realizaci projektu, a ve veřejné zakázce s názvem „Zajištění 

přenosu dat a informací v územní samosprávě statutárního města Přerova“, jejíž předmětem 

byla komplexní dodávka (od analýzy, přes architekturu, dodání HW a SW, implementaci až 

servis) integrovaného řešení pro přenos dat a informací v územní samosprávě města Přerova, 

společnosti Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 

Brno-Veveří, IČ: 44119097 za podmínky finančního krytí, dle důvodové zprávy, 

 

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

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. 

účtech 

949 785,6* + 730,0   950 515,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 022  Veřejné zakázky 1 747,5 + 730,0 2 477,5 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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3134/85/6/2022 Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací pro projekt 

„Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní 

družiny základních škol v Přerově“ - schválení zadávacích podmínek a 

zahájení zadávacího řízení, jmenování členů komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, navrhovatelé Ing. Hana Mazcohová, 

náměstkyně primátora a Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

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

projektové dokumentace s názvem „Zpracování projektových dokumentací pro projekt 

„Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol          

v Přerově“ dle příloh č. 1 - 2, 

 

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

„Zpracování projektových dokumentací pro projekt „Modernizace odborných učeben, 

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

 

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: 

  
P.č. Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 

 Administrátor Organizace 

  
Náhradník administrátora Organizace 

  
*** *** *** *** 

 

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

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

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

6. pověřuje 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: 11 pro - jednomyslně 
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3135/85/6/2022 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 

09“ -  schválení  zadávacích podmínek, schválení zahájení zadávacího 

řízení 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na služby „Servisní podpora 

produktů pořízených v rámci IOP 09“, v obsahu dle příloh č. 1-6. 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 § 25 zákona, v nadlimitním 

režimu podle části čtvrté zákona v rámci otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a postupem 

podle § 56 násl. a souvisejících částí zákona, 

 

2. schvaluje zahájení nadlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem 

„Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“ postupem podle § 56 zákona, tj. 

schvaluje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 

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

 

K podpisům dokumentace k veřejné zakázce podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména 

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

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nebo Rozhodnutí o námitkách a případných 

souvisejících dokumentů, a dále k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho uzavření a jeho 

podpisu je zmocněn Ing. Petr Měřínský, primátor města. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3136/85/6/2022 Odstoupení od Smlouvy o dílo č. SML/0280/2022 na zpracování 

projektové dokumentace s názvem „Hospodaření se srážkovou vodou 

v budovách základních škol v Přerově“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání rozhodla o odstoupení od Smlouvy o dílo č. SML/0280/2022 

uzavřené dne 26.1.2022 mezi statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a vybraným dodavatelem 

Adam Šitavanc, 783 42, Slatinice 251, IČ: 07943750, jako zhotovitelem projektové dokumentace s 

názvem „Hospodaření se srážkovou vodou v budovách základních škol v Přerově“, z důvodu 

podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 
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8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

3154/85/8/2022 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – dvě přípravné třídy   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení dvou přípravných tříd Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, pro školní rok 2022/2023, a to v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), za 

předpokladu splnění podmínek ustanovených v § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a vykrytí přímých nákladů na vzdělávání těchto tříd státními finančními prostředky 

přidělovanými Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová) 

 

 

3155/85/8/2022 Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

zřízené statutárním městem Přerovem   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přijetím nepeněžitého daru do vlastnictví Základní školy 

Přerov, Svisle 13 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem, ve smyslu § 27 odst. 

7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (Ing. Mazochová) 

 

 

3156/85/8/2022 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání III. pro ORP Přerov 

(MAP) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zařazení investičních záměrů škol a školských zařízení do seznamu investičních 

priorit, jako součásti Strategického rámce MAP III. pro ORP Přerov. Seznam investičních 

záměrů je přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského podpisem seznamu investičních záměrů škol a 

školských zařízení dle přílohy bodu 1. tohoto usnesení, 

 

3. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského a náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem 

souhlasu zřizovatele a žadatele se zařazením investičních záměrů škol a školských zařízení a 
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městské knihovny zřízených statutárním městem Přerovem do Strategického rámce MAP III. 

pro ORP Přerov. Vzor souhlasu zřizovatele a žadatele je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

 
 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

3157/85/9/2022 Seniorské a rodinné akce 2022 - přijetí nepeněžitého daru a smlouva o 

bezúplatném užívání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí nepeněžitého daru v celkové hodnotě 10 146 Kč - 3 ks 50 l KEG ZUBR 

Grand (v hodnotě 1 782,- Kč s DPH), 3 ks 30 l KEG ZUBR Yuzu a limeta (v hodnotě 1 116,- 

Kč s DPH) a 1 200 ks kelímků 0,3 l (v hodnotě 484,- Kč s DPH) a uzavření darovací smlouvy 

mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a společností Pivovar ZUBR a.s., IČ: 

47676906, se sídlem Komenského 3490/35, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, jako dárcem, 

jejímž předmětem je tento nepeněžitý dar pro účely zajištění preventivní, výchovně vzdělávací 

akce "Městské sportovní hry seniorů 2022" v Přerově dne 25. 5. 2022, akce "Hurá na 

prázdniny" v Přerově dne 29. 6. 2022 a akce "Senior symposium 2022" v Přerově  

14. 9. 2022. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném užívání mezi Základní školou Přerov,  

Za mlýnem 1, jako poskytovatelem a Statutárním městem Přerov, jako uživatelem, jejímž 

předmětem je bezúplatné užívání celého areálu školního hřiště, hřiště pro školní družinu  

a tělocvičen základní školy, včetně šaten a toalet za účelem pořádání akce "Městské sportovní 

hry seniorů 2022". 

 

3. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání  

dle bodu 1 a 2 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu. 

 

 

Hlasování: 11 pro - jednomyslně 

 

 

3158/85/9/2022 Podpora projektů Dětská skupina Mamutík I, Dětská skupina 

Mamutík II. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. vyjadřuje podporu projektům „Dětská skupina Mamutík I“ a „Dětská skupina Mamutík II“ a 

jejich realizaci, předkládaným do 141. výzvy Operačního programu Zaměstnanost „Vytvoření 
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kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu“ Ministerstva práce a sociálních věcí 

České republiky, jejichž realizátorem je Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s., IČ 

66743516, se sídlem Sokolská 520/26, Přerov I – Město, 750 02 Přerov. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Prohlášení obce o potřebě 

navýšení kapacit služeb péče o děti dle bodu 1. Souhlasy jsou přílohou tohoto materiálu. 

 

 

Hlasování: 10 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha) 

 

 

 

Z jednání Rady města se omluvil Ing. Petr Vrána, bylo přítomno 10 radních. 
 

 

3159/85/9/2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o  poskytování a  úhradě 

hrazených služeb 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání návrhu na konání výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a 

úhradě hrazených služeb podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oboru 

všeobecné praktické lékařství, ambulantní formě, pro území města Přerova. 

 

2. schvaluje podání návrhu na konání výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a 

úhradě hrazených služeb podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oboru 

zubní lékařství, ambulantní formě, pro území města Přerova. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu formulářů Návrh na konání 

výběrového řízení dle bodu 1 a bodu 2, které jsou přílohou tohoto materiálu. 

 

 

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

 

 

 

 
 

10. RŮZNÉ 

 

- bez písemné předlohy 

 

 
 

INFORMACE PRIMÁTORA, NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA, ČLENŮ RADY MĚSTA, 

TAJEMNÍKA MAGISTRÁTU 

 

Ing. Bohumír Střelec 

 informace z jednání představenstva společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje a.s. 
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12. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 85. schůzi Rady města Přerova konanou dne 12. května 2022     

v 11:00 hodin. 

 

V Přerově dne 12. 5. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

člen Rady města Přerova 

 


